
UCHWAŁA NR XIX/141/20 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany 
niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 400a ust 1 pkt 5, 
art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1396) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
1. Uchwala się regulamin określający zasady udzielania, z budżetu Gminy Miejskiej Turek, dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegającej na wymianie niskosprawnych kotłów 
i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła, obejmujący kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób jej wykorzystania i rozliczania. 

2. Dotacji, o której mowa w § 1 ust 1, udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
polegającej na wymianie istniejącego pieca lub kotła o niskiej sprawności, na niskoemisyjne źródła 
ciepła, takie jak: 
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, 
2) ogrzewanie gazowe, 
3) pompa ciepła spełniająca wymogi określone obowiązującymi dla danego rodzaju urządzenia 

normami, 
4) ogrzewanie olejowe, 
5) ogrzewanie elektryczne, 
6) zakup wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe 
(Dz. Urz. UE. L., Nr 193 z 2015 r., str. 100 ze zm.). 
3. Celem dofinansowania jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, 

których źródłem są niskosprawne kotły na paliwa stałe zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Turek. 
4. O dotację, o której mowa w § 1 ust. 1, mogą ubiegać się: 

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, a w szczególności: 
a) osoby fizyczne, 
b) wspólnoty mieszkaniowe, 
c) osoby prawne, 
d) przedsiębiorcy, 

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
5. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w § 1 ust 3, będące 

właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miejskiej 
Turek lub posiadające tytuł prawny do władania nimi. 
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6. W przypadku ubiegania się o przedmiotowe dofinansowanie w odniesieniu do nieruchomości, na 
której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba, udzielona dotacja 
celowa stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa 
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst 
jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 362), a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem dopuszczalności tej 
pomocy w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy: 
a) Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 
Urz. UE. L. 352 z 2015 r., str. 1), 

b) Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. 
L. 352 z 2013 r., str. 9), 

c) Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
w rybołówstwie i akwakultury (Dz. U. UE. L. z 2014 r., str. 45). 
7. Pomoc de minimis może być udzielana stosownie do czasu obowiązywania rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 1407/2013, tj. do dnia 31.12.2020 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6 miesięcznym 
okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia. 

8. Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, 
o którym mowa w § 1 ust 2. 

9. Nie udziela się dotacji celowej na: 
a) zakup przenośnych urządzeń grzewczych, 
b) pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania, 
c) zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, w tym w szczególności wewnętrznej instalacji centralnego 

ogrzewania (z wyjątkiem przyłączenia do sieci gazowej i cieplnej), 
d) pokrycie kosztów wykonania projektu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń, pokrycie kosztów związanych 

z budową zewnętrznych sieci energetycznych lub gazowych, 
e) zmianę lub modernizację istniejących już kotłów i pieców niskoemisyjnych, 
f) koszty transportu, 
g) koszty robocizny własnej dotyczącej prac wykonanych we własnym zakresie, 
h) zakup używanych środków trwałych, 
i) pokrycie kosztów podatku VAT poniesionych podczas realizacji inwestycji, 
j) pokrycie kosztów systemów grzewczych w nowo wybudowanych obiektach. 

10. Dopuszcza się skorzystanie z innego dofinansowania na ten sam cel, pod warunkiem, że suma 
dofinansowań nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych zadania. 

11. Dotacją objęte są urządzenia nowe, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz 
pierwszy, spełniające normy i dopuszczone zostały do użytkowania na terenie Polski. 

12. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwała 
likwidacja dotychczasowego niskosprawnego kotła lub pieca i zastąpienie go niskoemisyjnym źródłem 
ciepła zamontowanym w sposób umożliwiający jego trwałe użytkowanie. 

13. Od zasady likwidacji pieca kaflowego lub kominka można odstąpić pod warunkiem trwałego 
usunięcia połączenia pieca/kominka z przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską. 
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14. W przypadku istnienia w budynku/lokalu uzupełniającego systemu grzewczego warunkiem 
zakwalifikowania przedsięwzięcia do dotacji jest spełnienie przez wszystkie systemy kryteriów 
ekologicznych określonych w niniejszym regulaminie. 

15. Dotacja celowa może być udzielona tylko jeden raz na dany punkt adresowy. 
16. W przypadku, gdy jedna nieruchomość ma kilku właścicieli użytkujących odrębne źródła 

ogrzewania możliwe jest udzielenie dotacji dla każdego z tych źródeł ogrzewania. 

§ 2.  
1. Wysokość dotacji celowej wynosi maksymalnie: 

1) 4 000 zł dla przedsięwzięć polegających na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub 
gazowej, 

2) 3 000 zł dla pozostałych przedsięwzięć wymienionych w § 1 ust 2. 
2. Kotły na paliwo stałe podlegają dotacji wyłącznie na nieruchomościach, gdzie nie ma technicznej 

możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub realizacja takiego przyłączenia 
jest ekonomicznie nieuzasadniona. 

3. Warunkiem przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 1 ust 2, 
jest zawarcie z Gminą Miejską Turek umowy i jej realizacja na zasadach określonych w niniejszym 
regulaminie. 

4. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą 
zawarcia umowy o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania. 

5. Wysokość udzielonej dotacji nie może przekraczać rzeczywistych oraz udokumentowanych 
kosztów poniesionych na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust 2. 

§ 3.  
1. Podstawą przyznania dotacji celowej jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji na 

wymianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym lub usługowym wraz 
z następującymi załącznikami: 
1) dokumentem potwierdzającym prawo własności nieruchomości lub inny tytuł prawny do władania 

nieruchomością, 
2) pisemną zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem, 

w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości lub lokalu, 
3) w przypadku nieruchomości lub lokalu będących przedmiotem współwłasności, lub innych form 

wspólnego władania nieruchomością lub lokalem – zgodę wszystkich uprawnionych. 
2. Podmioty wskazane w § 1 ust 4 pkt 1 lit b ubiegające się o udzielenie dotacji wraz z wnioskiem 

o jej udzielenie zobowiązane są przedłożyć: 
1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – 

podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową, 
2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania wyrażoną w formie 

uchwały, 
3) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielnie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, 

poświadczone przez zarządcę. 
3. Przedsiębiorca ubiegający się o dotację celową stanowiącą pomoc de minimis zobowiązany jest do 

przedłożenia wraz z wnioskiem: 

Id: AE5ACEE7-9E82-4D8A-B12D-834C7BABC21E. Podpisany Strona 3



1) zaświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis 
w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, pomocy de 
minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) formularza informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego 
ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie 
zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) 
4. Przedsiębiorcza ubiegający się o dotację celową stanowiąca pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie zobowiązany jest do przedłożenia z wnioskiem: 
1) zaświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis 

w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wysokości pomocy de minimis, pomocy de 
minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstywie, których 
zakres został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r., w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810). 
5. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust 2, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  
1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, w Biurze Obsługi Klienta, bądź przesłać pocztą na wskazany 
wyżej adres. 

2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca/wnioskodawcy zostaną wezwani do 
jego uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku, mimo wezwania, w wyznaczonym przez Gminę Miejską 
Turek terminie, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia. 
4. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Turku. 
5. Wnioski o przyznanie dotacji powinny być składane do dnia 30 maja każdego roku lub do 

wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 
6. Termin naboru wniosków zostanie każdorazowo ogłoszony przez Burmistrza Miasta Turek. 
7. Ponowne rozpatrywanie wniosków może nastąpić w przypadku rezygnacji z wykonania inwestycji 

przez osoby zakwalifikowane do udzielenia dotacji. 
8. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej 

w danym roku budżetowym lub zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, Burmistrz Miasta 
Turek ogłosi uzupełniający nabór wniosków o udzielnie dotacji. 

9. Wnioski, które nie zostały zrealizowane w danym roku nie będą rozpatrywane w roku następnym. 

§ 5.  
1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 3 ust 1, stanowi podstawę do zawarcia 

umowy dotacji między Gminą Miejską Turek, a wnioskodawcą/wnioskodawcami. 
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2. Burmistrz Miasta Turek zawiadamia pisemnie wnioskodawcę/wnioskodawców o przyznaniu dotacji 
oraz terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. Niestawienie się wnioskodawcy/wnioskodawców w miejscu i terminie, o którym mowa w § 5 ust 
2 uznaje się za jego rezygnację z otrzymania dotacji, o ile przed upływem wyznaczonego terminu 
uprawniony podmiot nie wystąpił o jego zmianę. 

4. Podpisując umowę o udzielenie dotacji wnioskodawca/wnioskodawcy zobowiązuje się do realizacji 
zadania w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych. 

§ 6.  
1. Po wykonaniu zadania Beneficjent przedkłada Burmistrzowi Miasta Turek rozliczenie dotacji 

celowej, nie później jednak niż do 31 października danego roku. 
2. Do rozliczenia dotacji należy załączyć: 

1) faktury i rachunki przedstawiające poniesione przez wnioskodawcę/wnioskodawców koszty wraz 
z dowodami zapłaty, 

2) dokumentację odbioru, którą stanowi w szczególności: 
a) w przypadku podłączenia do sieci gazowej: 

- warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez Zakład Gazowniczy lub umowę sprzedaży 
gazu, 

- protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego podmiotu o prawidłowości 
wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

b) w przypadku ogrzewania olejowego: 
- protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego podmiotu o prawidłowości 
wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

c) w przypadku ogrzewania elektrycznego: 
- protokół odbioru i oddania instalacji przez Zakład Energetyczny lub protokół odbioru instalacji 
wystawiony przez uprawniony podmiot wraz z oświadczeniem, iż zainstalowana moc jest 
wystarczająca i dokonana modernizacja nie wymaga wystąpienia do zakładu energetycznego o jej 
zwiększenie, 

d) w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej: 
- protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do użytkowania podłączenia budynku/lokalu 
mieszkalnego do sieci ciepłowniczej, 

e) w przypadku ogrzewania gazowego: 
- protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do użytkowania instalacji ogrzewania 
gazowego, 

f) w przypadku pompy ciepła: 
- oświadczenie lub dokument potwierdzający prawidłowy montaż pompy ciepła gwarantujący jej 
bezpieczne użytkowanie podpisany przez instalatora, który dokonał montażu, 

- certyfikat zgodności z obowiązującymi normami dla zainstalowanego urządzenia, 
g) w przypadku zakupu kotła opalanego paliwem stałym: 

- certyfikat zgodności z normą rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu 
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. 
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3) opinia osoby posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim stwierdzająca 
prawidłowość podłączenia nowego źródła ogrzewania do przewodu kominowego oraz wykonania 
wentylacji w kotłowni lub innym pomieszczeniu, w którym podłączono nowe źródło ogrzewania, 

4) w przypadkach, o których mowa w § 1 ust 13, opinię kominiarską potwierdzającą trwałe usunięcie 
połączenia pieca lub kominka z przewodem kominowym, 

5) dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ogrzewania. 
3. Wymienione w § 6 ust 2 dokumenty należy przedstawić w oryginałach do wglądu oraz dołączyć ich 

kopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane własnoręcznie przez 
wnioskodawcę/wnioskodawców oraz opatrzone datą. 

4. W razie konieczności Burmistrz Miasta Turek w celu rozliczenia dotacji może żądać dodatkowych 
wyjaśnień lub dokumentów związanych z realizacją zadania. 

5. Rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, w Biurze Obsługi Klienta. 

§ 7.  
1. Wypłata dotacji realizowana będzie zgodnie z zawartą umową po protokolarnym odbiorze realizacji 

zadania oraz przyjęciu przez Burmistrza Miasta Turek prawidłowego rozliczenia kosztów zmiany 
systemu grzewczego. 

2. Wypłata kwoty dotacji nastąpi na wskazany przez wnioskodawcę/wnioskodawców rachunek 
bankowy. 

3. Niezależnie od odbioru realizacji zadania, o którym mowa w § 7 ust 1, Gmina Miejska Turek 
zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli: 
a) przed rozpoczęciem inwestycji oraz na każdym etapie jej realizacji, 
b) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania, w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji. 

§ 8.  
Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 

zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 

§ 9.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turek. 

§ 10.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Turku
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/141/20 
Rady Miejskiej Turku 
z dnia 20 lutego 2020 r. 

 
 

Turek, dnia …………………………… 

 

Burmistrz Miasta Turku 

ul. Kaliska 59 

62-700 Turek 

 

W N I O S E K  

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na 

niskoemisyjne źródła ciepła 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

Imię i nazwisko/pełna nazwa Wnioskodawcy:  

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

Adres zamieszkania/siedziba Wnioskodawcy:  

m. ………………………………………………………………………… ul. …………………………………………………… nr …………………….. 

        Adres do korespondencji:  

m. ………………………………………………………………………… ul. …………………………………………………… nr ……………………… 

Wnioskodawca: (zaznaczyć właściwe) 

  osoba fizyczna 

  wspólnota mieszkaniowa 

  spółdzielnia mieszkaniowa 

  osoba prawna 

  przedsiębiorca 

  jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną 

Seria i nr dowodu osobistego/ NIP: ……………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: …………………………………………………. REGON: ………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane pełnomocnika: (jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ MA BYĆ ZREALIZOWANA INWESTYCJA OBJĘTA WNIOSKIEM: 

Miejscowość: ………………………………………………………....... ul. ………………………………………………………. nr ……………… 

Nr ewidencyjny działki …………………………………………… obręb ………………………………………… 

Rodzaj budynku objętego wnioskiem: (zaznaczyć właściwe) 

  budynek wolnostojący niebędący budynkiem wielolokalownym lub jego część 

Id: AE5ACEE7-9E82-4D8A-B12D-834C7BABC21E. Podpisany Strona 1



  lokal mieszkalny 

  inny ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. TYTUŁ PRAWNY DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ: (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE) 

  własność 

  współwłasność 

  użytkowanie wieczyste 

  zarząd 

  najem 

  inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA OBJĘTEGO DOTACJĄ 

Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: ………………………………………………………… zł 

Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania: (zaznaczyć właściwe) 

  podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

  ogrzewanie gazowe 

  pompa ciepła 

  ogrzewanie olejowe 

  ogrzewanie elektryczne 

  Zakup wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. 

UE. L., Nr 193 z 2015 r., str. 100 ze zm.). 

Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ………………………… szt. (ogrzewających 

pomieszczenie) 

Liczna kotłowni na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ……………………… szt. 

(kotłów węglowych centralnego ogrzewania) 

Na realizację zadania objętego niniejszym wnioskiem została udzielona dotacja z innych źródeł: (zaznaczyć 

właściwe, jeżeli tak – wskazać jakie to źródła) 

  tak, ……………………………………………………………………………………………    nie 

5. RACHUNEK BANKOWY, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA DOTACJA 

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

Właściciel rachunku: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Id: AE5ACEE7-9E82-4D8A-B12D-834C7BABC21E. Podpisany Strona 2



 

 Oświadczam, że  

1. Wszystkie posiadane piece/kotły c.o. opalane paliwem stałym w ramach zmiany systemu ogrzewania 

zostaną zlikwidowane oraz zastąpione niskoemisyjnym źródłem ciepła. 

2. Zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu udzielania, z Budżetu Gminy Miejskiej Turek, dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji, polegającej na wymianie niskosprawnych kotłów i 

pieców na niskoemisyjne źródła ciepła uchwalonego uchwałą nr ……………………… Rady Miejskiej Turku 

z dnia ………………………………………………………… r. 

 

…………………………………………………………   ………………………………………………………… 

             (miejscowość, data)      (czytelny podpis) 

 

 

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej. 

 

 

Załączniki: 

  Dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu 

mieszkalnego 

  Pisemna zgoda właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na wykonanie zadania w sposób określony we 

wniosku - w przypadku, gdy uprawniony nie jest właścicielem budynku, obiektu 

  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji 

celowej oraz rozliczenia dotacji - dotyczy podmiotów, o których mowa w § 1 ust 4 pkt 1 lit c, d i pkt 2 Regulaminu 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wymianie niskosprawwnych kotłów i 

pieców na niskoemisyjne źródła ciepła 

  Pisemna zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli/użytkowników wieczystych/ współużytkowników 

wieczystych nieruchomości na wykonanie zadania w sposób określony we wniosku - w przypadku, gdy 

nieruchomość/lokal jest przedmiotem współwłasności lub innych form wspólnego władania 

  Uchwała powołująca zarząd lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy (podmiot 

reprezentujący wspólnotę mieszkaniową) – jeżeli dotyczy 

  Zgoda właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania wyrażoną w formie uchwały – jeżeli 

dotyczy 

  Zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez 

zarządcę – jeżeli dotyczy 

  Zaświadczenie o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie 

jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, 

albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 

  Formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego ze wzorem 

określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) – 
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jeżeli dotyczy, oraz informację niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których 

zakres został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r., w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 212, 

poz. 810) – jeżeli dotyczy.1 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Obowiązek informacyjny 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 

Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. 

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 

z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iod@miastoturek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do prowadzenia postępowania dotyczącego udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z  2019 r. poz. 1396) oraz innymi przepisami szczególnymi. 

Informacje o odbiorcach danych: 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz 
firm zajmujących się obsługą informatyczną, z którymi to podmiotami zostały zawarte stosowne umowy powierzenia. 

Czas przechowywania danych osobowych 

Pana/Pani dane będą przechowywane w terminach określonych, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną. 

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) skargi do organu nadzorczego - do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Obowiązek podania danych osobowych: 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich nie podanie może skutkować wezwaniem do usunięcia braków lub 
pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 
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 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/141/20 
Rady Miejskiej Turku 
z dnia 20 lutego 2020 r. 

 

............................................................. 
           (miejscowość, data) 
 

          Burmistrz Miasta Turku 

                     ul. Kaliska 59 

                                 62-700 Turek 

 

R O Z L I C Z E N I E   

dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła 

ciepła 

1. DANE SKŁADAJĄCEGO ROZLICZENIE: 

Imię i nazwisko/pełna nazwa Wnioskodawcy:  

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

Adres zamieszkania/siedziba Wnioskodawcy:  

m. ………………………………………………………………………… ul. …………………………………………………… nr …………………….. 

        Adres do korespondencji:  

m. ………………………………………………………………………… ul. …………………………………………………… nr ……………………… 

Wnioskodawca: (zaznaczyć właściwe) 

  osoba fizyczna 

  wspólnota mieszkaniowa 

  spółdzielnia mieszkaniowa 

  osoba prawna 

  przedsiębiorca 

  jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną 

Seria i nr dowodu osobistego/ NIP: ……………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL: …………………………………………………. REGON: ………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane pełnomocnika: (jeżeli dotyczy) ……………………………………………………………………………………………………………. 

2. DANE DOTYCZĄCE UMOWY O UDZIELENIU DOTACJI 

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer umowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA OBJĘTEGO DOTACJĄ 

Rodzaj zlikwidowanego źródła ciepła: …………………………………………………………………………………………………………… 
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Ilość zlikwidowanych źródeł ciepła na paliwo stałe: …………………………………………………  szt. 

Rodzaj oraz ilość zainstalowanych niskoemisyjnych źródeł ogrzewania:  

  podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej …………………………………… szt.  

  ogrzewanie gazowe …………………………………… szt. 

  pompa ciepła …………………………………… szt. 

  ogrzewanie olejowe …………………………………… szt. 

  ogrzewanie elektryczne …………………………………… szt. 

  Zakup wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. 

UE. L., Nr 193 z 2015 r., str. 100 ze zm.) …………………………………… szt. 

Moc zainstalowanego nowego źródła ciepła: ………………………………………….. kW 

Koszt realizacji zadania: …………………………………………………………… zł 

4. RACHUNEK BANKOWY, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA DOTACJA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Właściciel rachunku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Załączniki: 

  Dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ogrzewania 

  Faktury i rachunki przedstawiające poniesione przez inwestora koszty wraz z dowodami zapłaty 

  Opinia osoby posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim stwierdzająca prawidłowość podłączenia 

nowego źródła ogrzewania do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji w kotłowni lub innym 

pomieszczeniu, w którym podłączono nowe źródło ogrzewania 

  Dokumentację odbioru, którą stanowi w szczególności: 

a) W przypadku ogrzewania gazowego: 

- warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez Zakład Gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu, 

- protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego podmiotu o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

b) W przypadku ogrzewania olejowego: 

- protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego podmiotu o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

c) W przypadku ogrzewania elektrycznego: 

- protokół odbioru i oddania instalacji przez Zakład Energetyczny lub protokół odbioru instalacji 

wystawiony przez uprawniony podmiot wraz z oświadczeniem, iż zainstalowana moc jest wystarczająca 

i dokonana modernizacja nie wymaga wystąpienia do zakładu energetycznego o jej zwiększenia. 

d) W przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:  
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- protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do użytkowania podłączenia budynku/lokalu 

mieszkalnego do sieci ciepłowniczej. 

e) W przypadku pompy ciepła: 

- oświadczenie lub dokument potwierdzający prawidłowy montaż pompy ciepła gwarantujący jej 

bezpieczne użytkowanie podpisany przez instalatora, który dokonał montażu. 

f) W przypadku zakupu kotła opalanego paliwem stałym: 

- certyfikat zgodności z normą rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w 

sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. 

  opinię kominiarską potwierdzającą trwałe usunięcie połączenie pieca lub kominka z przewodem kominowym – 

jeżeli dotyczy 

 

Id: AE5ACEE7-9E82-4D8A-B12D-834C7BABC21E. Podpisany Strona 3



Uzasadnienie

do uchwały XIX/141/20

Rady Miejskiej Turku

z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany
niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 914), w województwie
wielkopolskim ze względu na jakość powietrza zostały wyznaczone trzy strefy: aglomeracja
Poznańska, miasto Kalisz oraz strefa wielkopolska. Strefy, w których dochodzi do przekroczenia
normatywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu zakwalifikowano do klasy C, natomiast
strefy, gdzie nie wykazano ww. przekroczeń do klasy A.

Strefa wielkopolska, na podstawie przeprowadzonych w latach 2016-2018 rocznych ocen jakości
powietrza w województwie wielkopolskim, kwalifikowana jest do klasy C pod względem
występującego stężenia w powietrzu pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Zaliczenie strefy wielkopolskiej do klasy C oznacza potrzebę podjęcia działań
w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie i dla określonych zanieczyszczeń – włączając w to
konieczność opracowania programu ochrony powietrza.

Z analizy wielkości emisji prowadzonej w ramach ww. programu ochrony powietrza wynika, iż
największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza w województwie mają źródła powierzchniowe,
obejmującej głównie niskosprawne, nieefektywne indywidualne źródła spalania z sektora komunalno-
bytowego.

Uchwalony dnia 24 lipca 2017 r. Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu
PM10, PM2,5, oraz B(a)P wskazuje działania jakie powiaty, miasta i gminy strefy wielkopolskiej
powinny podjąć celem ograniczenia emisji zarówno pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM 2,5, jak
również benzo(a)pirenu.

Jednym z określonych w Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu
PM10, PM2,5, oraz B(a)P działań naprawczych jest obniżenie emisji z indywidualnych systemów
grzewczych w wyniku eliminacji niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe. Działania te obejmować
powinny podejmowanie kroki zmierzające do podłączenia do sieci ciepłowniczej lokali ogrzewanych
w sposób indywidualny ze starych urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami stałymi wraz z ich
likwidacją oraz podejmowanie działań zmierzających do wymiany niskosprawych kotłów na paliwa
stałe (głównie na węgiel) na kotły nieskoemisyjne. Program wskazuje jednocześnie, iż realizacja
powyższego zadania polegać powinna przede wszystkim na stworzeniu przez gminy systemu zachęt
do wymiany niskosprawnych kotłów poprzez wydatkowanie środków własnych lub pozyskanych ze
źródeł zewnętrznych w formie dotacji celowej przeznaczonej na ten cel.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1396) finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w zakresie wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych
służących ochronie środowiska, a więc także ochronie powietrza, należy do zadań własnych gminy,
Gmina Miejska Turek prowadzi ciągłe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza na terenie
Gminy.

Gmina Miejska Turek pragnąc wyjść naprzeciw mieszkańcom oraz innym podmiotom podejmującym
we własnym zakresie inwestycje zmierzające do wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na
niskoemisyjne źródła ciepła, a w konsekwencji także do obniżenia poziomu niskiej emisji na terenie
Gminy.
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Instrumentem skutecznie wspierającym mieszkańców w prowadzeniu ww. działania jest przyjęty
w niniejszej uchwale regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany
niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła. Przekazane w formie bezzwrotnej
dotacji fundusze będą pomocą w pokryciu kosztów realizacji inwestycji związanych z realizacją ww.
działań.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła jest
uzasadnione.
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