
Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Korczyna 

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na 

wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Korczyna 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Korczyna; 

2) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą tytuł prawny do 

nieruchomości położonej na terenie Gminy, ubiegającą się o udzielenie dofinansowania na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; 

3) tytule prawnym do nieruchomości – rozumie się przez to prawo własności, ograniczone 

prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy; 

4) nieruchomości – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa 

w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, położony na terenie Gminy; 

5) dofinansowaniu – rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych udzieloną Wnioskodawcy przez Gminę 

na pokrycie kosztów inwestycji; 

6) inwestycji – rozumie się przez to demontaż istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz 

montaż nowego kotła na biomasę zabudowanego w sposób trwały; 

7) kotle – rozumie się przez to nowe wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła – kocioł 

biomasowy posiadający certyfikat wystawiony przez producenta, spełniający wymogi 

minimum 5 klasy. 

Dane techniczne:  

- znamionowa moc cieplna: 12kW, 20kW, 30kW  

- sprawność techniczna użyteczna przy paliwie podstawowym : dla kotła 12kW powyżej 

91,8% według normy PN –EN 303-5 2012  

- sprawność techniczna użyteczna przy paliwie podstawowym : dla kotła 20kW powyżej 

90,6% według normy PN –EN 303-5 2012  

- sprawność techniczna użyteczna przy paliwie podstawowym : dla kotła 30kW powyżej 

91,2% według normy PN –EN 303-5 2012  

- paliwo pellety, średnica 6 mm wilgotność do 10%, zawartość popiołu do 1% 

Wyposażenie:  

Zbiornik buforowy pionowy cylindryczny wykonany ze stali o grubości min 3mm 

cylindryczny pionowy zasobnik zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie z 

zewnątrz.  

Pojemność bufora dla kotła 12kW min 300l.  

Pojemność bufora dla kotła 20kW min 400l.  

Pojemność bufora dla kotła 30kW min 500l. 

Rozdział 2 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 



§2. 1. Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza 

polegających na wymianie istniejących źródeł ciepła na nieruchomości, o której mowa w §1 

pkt 4, położonej na terenie Gminy poprzez demontaż istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe 

oraz zakup i montaż kotła, o którym mowa w §1 pkt 7. 

2. Ustala się kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania: wnioski rozpatrywane będą 

według kolejności wpływu wniosków o udzielenie dotacji. 

3. Dopuszcza się objęcie dofinansowaniem inwestycji zrealizowanych przed zawarciem 

umowy dotacyjnej, jednak nie wcześniej niż przed 30 czerwca 2021 r., poprzez częściowy 

zwrot poniesionych kosztów na zasadach określonych w §4. 

4. Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku: 

1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych; 

2) budynków w budowie; 

3) nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła; 

4) nowo wybudowanych budynków, nieposiadających źródła ogrzewania; 

5) budynków wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

5. Dofinansowaniem nie są objęte koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do 

montażu kotła, jak również koszty wykonania instalacji grzewczej. 

6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru 

nowego kotła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację inwestycji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem warunków uczestnictwa 

Wnioskodawcy w innych projektach w zakresie wymiany starego źródła ogrzewania. 

7. Wszystkie kotły montowane w ramach realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe 

i posiadać certyfikat. Zgodnie z zapisami w §1 ust. 7. 

Rozdział 3 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację oraz wysokość dotacji 

§3. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do 

nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy. 

2. W przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się 

o udzielenie dotacji wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. 

§4. 1. Dotacja udzielana jest wyłącznie jednorazowo w formie dofinansowania do 

poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów związanych z realizacją inwestycji, bądź 

częściowego zwrotu kosztów już poniesionych zgodnie z §2 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 2  

i ust. 3 poniżej. 

2. Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel 

w uchwale budżetowej Gminy na dany rok budżetowy z tym, że wysokość dotacji dla jednego 

Wnioskodawcy wyniesie 95% poniesionych kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu kotła, 



jednak nie więcej niż 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), niezależnie od 

wysokości poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów na realizację inwestycji. 

3. Jeżeli Wnioskodawca otrzymał lub otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż kotła 

z innego źródła, to dotacja udzielana jest na ten sam zakres przedsięwzięcia, na kwotę na którą 

nie było dofinansowania z innego źródła. Łączna kwota dofinansowania w takim przypadku 

nie może jednak przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

4. Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania jednorazowo dla 

jednej nieruchomości, niezależnie od ilości zrealizowanych inwestycji. 

5. Gmina nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji inwestycji. 

Rozdział 4 

Warunki udzielenia dotacji 

§5. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest: 

1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości; 

2) poniesienie udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji; 

3) realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, przed przystąpieniem do realizacji 

inwestycji, składa wniosek o udzielenie dotacji celowej według wzoru określonego 

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca jest obowiązany dołączyć: 

1) dokument lub oświadczenie potwierdzające posiadany przez niego tytuł prawny do 

nieruchomości; 

2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować lub zamontował przedmiot 

inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 

4. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie 

lub do wniosku nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów, Wójt Gminy Korczyna 

wzywa Wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wniosek 

poprawiony lub uzupełniony w terminie uznaje się za złożony w pierwotnej dacie. 

Rozdział 5 

Tryb udzielenia dofinansowania 

§7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kryterium określonego  

w § 2 ust. 2, w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

2. Gmina może odmówić przyznania dofinansowania w przypadku: 



1) wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy, 

2) wykonania inwestycji z naruszeniem przepisów prawa, 

3) nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wnioskodawcy nie przysługują w stosunku do 

Gminy żadne roszczenia. 

§8. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawieranej przez 

Wnioskodawcę z Gminą. 

2. Przed podpisaniem umowy może zostać przeprowadzona przez przedstawiciela Gminy 

kontrola obejmująca zbadanie zasadności złożonego wniosku oraz weryfikację zawartych 

w nim danych. 

3. Gmina zawiadomi wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

4. Niepodpisanie umowy w wymaganym terminie określonym w ust. 3 będzie 

równoznaczne z rezygnacją z otrzymania dofinansowania. 

5. Wypłata dotacji celowej następuje przelewem na wskazane konto bankowe w terminie 

określonym w umowie o udzielenie dotacji. 

Rozdział 6 

Rozliczenie dotacji 

§9. Wnioskodawcy, z którymi Gmina zawarła umowy o udzielenie dotacji celowej na 

realizację inwestycji, zobowiązani są do zakończenia inwestycji i przedłożenia w terminie nie 

później niż do 30 marca 2022 roku . 

1) kopii faktury VAT wystawionej na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem dokonanej 

zapłaty, bądź innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup i montaż 

kotła, poświadczonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, 

2) certyfikatu kotła bądź oświadczenia potwierdzającego, że zakupione źródło ciepła spełnia 

warunki zgodnie z §1 pkt 7, 

3) oświadczenia o demontażu dotychczasowego źródła ciepła; wzór oświadczenia określa 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

4) oświadczenia, że w przypadku inwestycji wskazanej we wniosku o udzielenie dotacji 

wnioskodawca nie korzysta i nie będzie w przyszłości korzystał z innej formy 

dofinansowania udzielanej ze środków budżetu Gminy; wzór oświadczenia określa 

załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 

§10. Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do utrzymania 

efektu ekologicznego inwestycji w postaci użytkowania nowego źródła ciepła i spełniania 

warunku niewykorzystywania budynku w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia inwestycji. 



§11. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami 

naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, w przypadku i na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§12. 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają stosownej uchwały Rady 

Gminy Korczyna. 

2. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Korczyna. 

 


