
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014
                                                                                                    Rady Miejskiej w Miechowie 
                                                                                                    z dnia 19 lutego 2014 r.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych
z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza 

polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie miasta
Miechów

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin  określa  zasady  wspierania  zadań  inwestycyjnych  z  zakresu  ochrony

powietrza. Celem dotacji  jest  ograniczenie  zanieczyszczeń powietrza,  poprzez realizację

„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy i Miasta Miechów”.

2. Warunkiem  uzyskania  dotacji  jest  rzeczywiste  ograniczenie  emisji  zanieczyszczeń

powietrza w wyniku dokonanej inwestycji,  polegającej na likwidacji pieców węglowych,

kotłów starej  generacji  opalanych  węglem,  kotłowni  koksowo  –  węglowych,  zwanych

dalej „źródłem ciepła opalanym paliwem stałym” oraz trwałym ich zastąpieniu przez nowe

źródło ciepła w postaci:

a) ogrzewania gazowego,

b) ogrzewania elektrycznego,

c) ogrzewania olejowego,

d) podłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej,

e) pompy ciepła.

3. Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

a) osoby fizyczne,  

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

zwane  dalej  „Wnioskodawcą”  będące  właścicielami  lub  współwłaścicielami  budynków

(jednorodzinnych i wielorodzinnych) lub lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta

Miechów, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.



4. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja w budynku lub lokalu

mieszkalnym wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.  Nie

dotyczy to użytkowania kominka opalanego drewnem.

§ 2

Kwalifikowalność kosztów

1. Przy  obliczaniu  wysokości  dotacji  uwzględnione  będą  koszty  kwalifikowane

poniesione przez Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź

rachunków, wystawionych na Wnioskodawcę.

2. Kosztami  kwalifikowanymi,  w  przypadku  zadań  objętych  dotacją, są  wydatki

poniesione na: 

a) Dla kotłów gazowych:

 Demontaż starego źródła ciepła,

 Zakup i montaż nowego źródła ciepła,

 Zakup i montaż niezbędnej armatury,

 Wewnętrzną instalację  c.o. i c.w.u.

b) Podłączenie do sieci energetycznej:

 Demontaż starego źródła ciepła,

 Podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej,          

 Zakup i montaż nowego źródła ciepła,

 Wewnętrzna linia zasilania.

c) Dla kotłów olejowych:

 Demontaż starego źródła ciepła,

 Zakup i montaż nowego źródła ciepła,

 Zakup i montaż niezbędnej armatury,

 Wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u.

d) Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

 Demontaż starego źródła ciepła,

 Koszty podłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą,

 Zakup i montaż niezbędnej armatury,

 Wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u.



 

e) Dla pomp ciepła:

 Demontaż starego źródła ciepła,

 Zakup i montaż nowego źródła ciepła,

 Zakup i montaż niezbędnej armatury,

 Wewnętrzną instalację  c.o. i c.w.u.

f)  Termomodernizację  budynków  wielorodzinnych  zgodnie  z  zakresem  wynikającym

z wykonanego audytu energetycznego,  wyłącznie  jako element  towarzyszący przebudowie

lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

3. Wszelkie  pozostałe  koszty  poniesione  w  celu  realizacji  zadania  uznaje  się  za

niekwalifikowalne.

§ 3

Zasady i wysokość dotacji 

1. W  przypadku  zadań  polegających  na    likwidacji  źródeł  ciepła  opalanych  paliwem  

stałym i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła określone w §1, pkt. 2 lit. a, b,

c,  e   - dotacja nie  przekroczy poniesionych  kosztów, udokumentowanych fakturami lub

rachunkami jednak nie więcej niż 500,00 zł za każdy kW nowo powstałego źródła ciepła

i nie więcej niż:

a) 10 000,00 zł  dla Wnioskodawcy  określonego w § 1 pkt. 3 lit. a,

b) 30zł/m2 powierzchni ogrzewanej dla Wnioskodawcy określonego w § 1 pkt. 3 lit. b, c

2. W  przypadku  zadań  polegających  na  likwidacji  źródeł  ciepła  opalanych  paliwem  

stałym i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ciepła określone w §1, pkt. 2 lit. d  -

dotacja  nie  przekroczy  poniesionych  kosztów,  udokumentowanych  fakturami  lub

rachunkami jednak nie więcej niż 500,00 zł na każdy kW mocy zamówionej u dostawcy

ciepła i nie więcej niż:

a) 10 000,00 zł  dla Wnioskodawcy  określonego w § 1 pkt. 3 lit. a

b) 30zł/m2 powierzchni ogrzewanej dla Wnioskodawcy określonego w § 1 pkt. 3 lit. b, c

3. W przypadku zadań polegających na termomodernizacji budynków wielorodzinnych  

zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako

element  towarzyszący  przebudowie  lub  likwidacji  lokalnego  źródła  ciepła  opalanego



paliwem stałym - dotacja nie przekroczy 45% poniesionych kosztów, udokumentowanych

fakturami lub rachunkami. 

4. Dotacją  objęte  są  tylko  takie  urządzenia,  które  zostały  wykonane  fabrycznie

i zamontowane  są   po  raz  pierwszy,  a  także  spełniające  wszelkie  konieczne  normy

posiadające dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski.

5. Dotacja przysługuje tylko raz na dany budynek jednorodzinny/wielorodzinny lub lokal

mieszkalny,  bez  względu  na  ilość  dokonanych  zmian  sposobu  ogrzewania  lub  zmianę

właściciela.

6. Nie udziela się  dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonania prac

projektowych,  zakupu  i  montażu  dodatkowego wyposażenia  oraz na  pokrycie  kosztów

eksploatacji źródła ogrzewania.

7. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dotacji z innych źródeł na realizację

przedmiotowych  inwestycji,  kwota  dotacji  zostanie  ustalona  na  podstawie

udokumentowanych  kosztów  kwalifikowanych  do  wysokości  wkładu  własnego

Wnioskodawcy, jednak nie przekroczy kwoty maksymalnej  określonej w § 3 pkt. 1, 2, 3

niniejszego Regulaminu.

§ 4

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

1. Przyznawanie dotacji odbywa się na wniosek o udzielenie dotacji, złożony w sposób
określony w ogłoszeniu o naborze wniosków w danym roku kalendarzowym.

2. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa, w Urzędzie Gminy i Miasta
Miechów wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków określające warunki, miejsce i termin ich składania,
nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Miechów na
realizację  Programu  Ograniczenia  Niskiej  Emisji.  Ogłoszenie  o  naborze  wniosków
zostanie  podane  do  publicznej  wiadomości  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  UGiM
Miechów oraz na stronie internetowej www.miechow.eu



4. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia,  do wysokości
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

5. Kryteria przyznania dotacji:
a) termin i poprawność wniosku o udzielenie dotacji,
b)  wielkość  efektu ekologicznego  osiągniętego  poprzez realizację  zadania  określonego  na
podstawie mocy zlikwidowanego źródła ciepła,
c)  w  pierwszej  kolejności  dotacja  przyznawana  będzie  na  zadania  określone
w § 3 pkt. 1 i 2, 
d)  na  zadania  określone  w   §  3  pkt.  3  dotacja  zostanie  udzielona   w  przypadku
niewykorzystania środków na działania określone w   § 3 pkt. 1 i 2. 

6. Wnioski  niespełniające  kryteriów  określonych  w  ogłoszeniu  o  naborze  zostaną
odrzucone na etapie oceny formalnej.

7. Po  pozytywnym  rozpatrzeniu  wniosku  zostanie  zawarta  umowa  pomiędzy
Wnioskodawcą,  a  Gminą  Miechów,  zgodnie  z  art.  250 ustawy z  dnia  27.08.2009  r  o
finansach publicznych.  Wzór umowy  stanowić będzie załącznik do ogłoszenia o naborze
wniosków.

8. Dotacja  zostanie  przekazana  tylko  i  wyłącznie  po  zrealizowaniu  zadania  zgodnie  
z warunkami zawartej umowy.

9. Wnioskodawca  z  którym została  zawarta  umowa,  zobowiązany  jest  do  pisemnego
poinformowania  Urzędu  Gminy  i  Miasta  Miechów  o  zrealizowanym  zadaniu
i dostarczeniu w terminie 14 dni od daty zakończenia inwestycji :

a)  faktur  VAT  lub  rachunków  potwierdzających  poniesione  koszty związane  z  realizacją
przedmiotowego  zadania,  wystawionych  na  wnioskodawcę  po  dacie  zawarcia  umowy  o
udzieleniu dotacji,

b) dokumentów określających dane techniczne nowego źródła ogrzewania.

Załączniki nr 1 do Regulaminu – wzór wniosku o udzielenie dotacji.



Załącznik Nr 1 
do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych

z budżetu  Gminy i Miasta  Miechów do inwestycji służących ochronie powietrza
polegających  na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie miasta Miechów

Urząd Gminy i Miasta Miechów
Referat Funduszy Unijnych i Promocji

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu  Gminy i Miasta Miechów do inwestycji
służących ochronie powietrza polegających na wymianie systemów ogrzewania

realizowanych na terenie miasta Miechów

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy (imię  i nazwisko właściciela  / współwłaściciela  budynków,
lokali mieszkalnych /oraz  wspólnot mieszkaniowych)*:

…………………………………………………………………………………………...

2. Seria i numer dowodu osobistego, PESEL (osoby fizycznej)/ NIP, REGON (wspólnoty):

……………………………………………………………………………………...........
..........…………………………………………………….………………………………

3. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania  umowy z Gminą  Miechów wraz
ze wskazaniem zajmowanych  przez  nie stanowisk:

……………………………………………………………………………………..….....
………………………….……………………………………………………………......

4. Adres zamieszkania/siedziby i nr telefonu Wnioskodawcy: 
……………………………………………………………………………………...........
………………………….………………………………………………………………..

5. Nazwa banku i numer konta bankowego Wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………...

6. Dokładny adres inwestycji planowanej do przeprowadzenia:

……………………………………………………………………………………..….....
………………………….……………………………………………………………......

7.  Rodzaj i  ilość  zainstalowanych  dotychczas źródeł ciepła:  czy było  to źródło na  paliwo
stałe:  węgiel,   piec  kaflowy,  pokojowy,  trzon  kuchenny,  czy  ogrzewanie  centralne  (np.
kotłownia koksowo-węglowa ) oraz moc źródła ogrzewania [kW]*:

…………………………………………………………………………………………...

8. Rodzaj i ilość rocznego zużycia dotychczas stosowanego paliwa stałego [kg, Mg]

…………………………………………………………………………………………...

9.  Rodzaj i  moc [kW] nowo zainstalowanego źródła ciepła  (ogrzewanie  gazowe, olejowe,



elektryczne, podłączenie do sieci ciepłowniczej, pompy ciepła)*: 

…………………………………………………………………………………………........

10. Opis planowanej inwestycji:

.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... .........

11. Rodzaj i ilość planowanego zużycia nowego źródła ciepła:

 gazu - [m3]
 oleju opałowego - [m3]
 prądu [kW]
 ciepła zamówionego [kW]
 pompy ciepła [kW]

……………………………………………………………………...……………………

12. Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]:

…………………………………………….......................................................................

13. Termin realizacji inwestycji (miesiąc/rok)1         

            …………………………………………….......................................................................

14. Wysokość kosztów planowanych do poniesienia (w PLN):

           ….....…………………………………………………………………………………......

Miechów, dnia …………………………      ……………………………………………

(podpis Wnioskodawcy lub osób
reprezentujących Wnioskodawcę)

1 Zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu o naborze

*niepotrzebne skreślić


