
REGULAMIN 

udzielania w 2022 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie 

Gminy Busko-Zdrój 

§ 1. Postanowienia ogólne.  

1. Określa się regulamin przyznawania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na 

terenie Gminy Busko-Zdrój, zasilanych paliwem stałym na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery.  

2. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Busko - 

Zdrój na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na 

wymianie kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła w celu ograniczenia 

zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Busko-Zdrój.  

3. Termin składania wniosków o udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na wymianę systemów 

grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizacje 

indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko – Zdrój zostanie podany w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, o którym mowa § 6 ust. 1. Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków 

finansowych, jednak nie dłużej niż do 30 września 2022 r. W przypadku wyczerpania środków 

finansowych tworzy się listę rezerwową według kolejności składanych wniosków. Uwolnienie środków 

finansowych umożliwi podpisanie umowy dotacji, o której mowa §6 ust. 5 z Beneficjentami z listy 

rezerwowej.  

4. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę uprawioną wniosku o udzielenie dotacji. 

§ 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć.  

1. Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia związane z wymianą systemów grzewczych  

w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych, położonych na nieruchomościach w granicach 

administracyjnych Gminy Busko-Zdrój. Przez budynek jednorodzinny mieszkalny należy rozumieć  

budynek wolnostojący lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 

dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych oraz nie jest w nim 

zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza.   

2. Dofinansowaniem nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte przed dniem wejścia  

w życie niniejszego regulaminu. 

3. Dofinansowaniem nie będą objęte nieruchomości wykorzystywane sezonowo, np. domki letniskowe 

oraz budynki mieszkalne będące w budowie. 

4. Dofinansowanie może być przeznaczone na: 

1) wymianę systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na system grzewczy zasilany: 

 a) paliwem gazowym,  

b) paliwem stałym - peletem lub biomasą w formie drewna kawałkowego (kocioł zgazowujący drewno) 

z wykorzystaniem pieców spełniających normy ekoprojektu (ecodesignu)  - tylko w przypadku, gdy 

budynek nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej,  

c) olejem opałowym,  



d) energią elektryczną,  

2) wymianę systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym przez zastosowanie pompy ciepła,  

3) budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z instalacją odbiorczą w przypadku zastąpienia systemu 

grzewczego zasilanego paliwem stałym przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.  

§ 3. Beneficjenci. 

1. Beneficjentami są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami 

jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we 

współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia 

zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.  

2. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie dokonuje we własnym zakresie i na własną 

odpowiedzialność doboru nowego systemu grzewczego oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak 

również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z póżn. zm.).  

§ 4. Warunki techniczne do spełnienia przez modernizowane urządzenia.  

1. Wyroby budowlane i urządzenia muszą:  

1) być fabrycznie nowe,  

2) być dopuszczone do obrotu handlowego, 

3) posiadać deklarację zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu 

(oznaczenie CE lub B). 

2. Kotły na paliwo gazowe lub zasilane olejem opałowym muszą spełniać w odniesieniu do 

ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone 

w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. oraz  

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. 

ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchwalającym dyrektywę 2010/30/UE.  

3. Kotły na paliwo stałe - pelet lub biomasę w formie drewna kawałkowego (kocioł zgazowujący 

drewno) muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy A+, wynikające 

z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 

października 2009 (ekoprojektu/ecodesingu) w szczególności w Rozporządzeniu 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 paliwa stałe.  

4. Nie dopuszcza się kotłów, w konstrukcji których stosowany jest ruszt awaryjny.  

5. Pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 

811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym 

dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń 

wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.  

6. Montaż kotłów na paliwo stałe jest możliwy na terenach gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej lub 

ciepłowniczej.  

7. Istniejący system grzewczy na paliwo stałe na terenie danej nieruchomości będzie zdemontowany 

w sposób trwały, uniemożliwiający ponowne podłączenie. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia  



z eksploatacji systemu grzewczego jest imienny dokument zezłomowania – formularz przyjęcia 

odpadów metali, o którym mowa w art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.  

z 2021 r., poz. 779 ze zm.).  

8. Nowe systemy grzewcze mogą służyć także do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.  

§ 5. Wysokość dotacji celowej.  

1. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Busko-

Zdrój.  

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć dotyczących wymiany systemów 

grzewczych podawana będzie w ogłoszeniu o naborze wniosków po przyjęciu uchwały budżetowej 

przez Radę Miejską w Busku-Zdroju.  

3. Dotacja może zostać udzielona po podpisaniu umowy i zrealizowaniu inwestycji, w wysokości:  

1) 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych), na zakup nowego systemu grzewczego,  

w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Busko-Zdrój,  

2) 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych), na zakup pompy ciepła,  

3) 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych), za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz  

z instalacją odbiorczą tych nieruchomości, które nie były podłączone do tej sieci.  

4. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.  

5. Jeżeli koszt zakupu nowego systemu grzewczego, zakupu pompy ciepła, przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej wraz z instalacją odbiorczą jest niższy od wysokości dotacji, o których mowa w pkt. 3, 

wartość dotacji zostaje ograniczona do wysokości poniesionych przez Beneficjenta kosztów.  

§ 6. Warunki udzielenia i rozliczenia dotacji celowej.  

1. Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Busko-Zdrój, na stronie internetowej: www.umig.busko.pl, a wskazane w nim będą:  

1) termin składania i rozpatrzenia wniosków,  

2) miejsce i forma składania wniosków,  

3) wzory wniosków niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji,  

4) wykaz dokumentów niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji.  

2. Kompletnie i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.  

3. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do 

uzupełnienia, w terminie 14 dni, zostaną odrzucone.  

4. Wnioski o udzielenie i rozliczenie dotacji będą opiniowane przez komisję powołaną Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

5. Pozytywna opinia komisji, zaakceptowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, stanowić 

będzie podstawę do zawarcia w formie pisemnej umowy dotacji.  

6. Beneficjent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.  



7. Niestawienie się w celu podpisania umowy w terminie i miejscu, o którym mowa w § 6 ust. 6, uznaje 

się za rezygnację z dotacji, o ile przed upływem wskazanego terminu Beneficjent nie wystąpi o jego 

zmianę.  

8. Beneficjent podpisując umowę zobowiązuje się do realizacji zadania i jego rozliczenia na zasadach 

w niej zawartych.   

9. Rozliczenie umowy dotacji, o której mowa §6 ust. 5 oraz złożenie przez Beneficjenta wniosku o 

refundację wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 12, musi nastąpić nie później niż do 15 

listopada 2022 r. Złożenie ich po terminie skutkuje odmową wypłaty dotacji.   

10. Przed zawarciem umowy mogą być przeprowadzone oględziny istniejącego systemu grzewczego 

przeznaczonego do wymiany.  

11. Odmowa udzielenia dotacji może nastąpić w przypadku:  

1) negatywnej opinii komisji, o której mowa w § 6 ust. 4,  

2) wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Busko-Zdrój na 2022 r.,  

3) złożenia wniosku o udzielenie dotacji po terminie, o którym mowa §1 ust. 3.  

12. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa, o której mowa w § 6 ust. 5 oraz złożone w term inie 

określonym w § 6 ust. 9 przez Beneficjenta dokumenty potwierdzające wykonanie inwestycji, w tym:  

1) wniosek o refundację kosztów wymiany systemu grzewczego, 

2) faktura lub rachunek potwierdzające zakup lub zakup i montaż nowego urządzenia będącego 

źródłem ciepła, wystawiony na wnioskodawcę.  

3) faktura lub rachunek za przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z instalacją odbiorczą danej 

nieruchomości, wystawiony na wnioskodawcę.  

4) dokument potwierdzający wykonanie zadania objętego dotacją, wystawiony przez 

instalatora/wykonawcę, posiadającego stosowne uprawnienia w tym zakresie, podpisany przez 

instalatora/wykonawcę oraz Beneficjenta (np. w formie protokołu z montażu, protokołu odbioru 

technicznego, poświadczenia),  

5) dokument potwierdzający trwałe wyłączenie istniejącego systemu grzewczego (demontażu)   

na paliwo stałe na terenie danej nieruchomości, uniemożliwiający ponowne podłączenie, podpisany 

przez instalatora/wykonawcę oraz Beneficjenta.   

6) dopuszcza się możliwość samodzielnego odłączenia i demontażu istniejącego systemu grzewczego  

na paliwo stałe na terenie danej nieruchomości, uniemożliwiający ponowne podłączenie, w tym celu 

sporządza się dokument podpisany przez Beneficjenta.   

7) dokument potwierdzający zezłomowanie starego zdemontowanego kotła/pieca wystawiony na 

Beneficjenta,  

8) dokumenty wskazujące klasę efektywności energetycznej nowego systemu grzewczego: 

a) w przypadku systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym – peletem lub biomasą w formie 

drewna kawałkowego (kocioł zgazowujący drewno), dokumenty potwierdzające spełnienie klasy  

efektywności energetycznej minimum A+, dotyczące ekoprojektu (ecodesignu),   

b) w przypadku kotłów na paliwo gazowe lub zasilane olejem opałowym dokumenty potwierdzające 

klasę efektywności energetycznej minimum A,  



c) w przypadku pomp ciepła dokumenty potwierdzające klasę efektywności energetycznej minimum 

A+.  

13. Składane dokumenty muszą mieć formę kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

oryginały należy przedłożyć do wglądu w celu uwierzytelnienia, przez obsługujących system dotacji.  

14. Po złożeniu wniosku przez Beneficjenta komisja, o której mowa w § 6 ust. 4 sporządzi dokument 

potwierdzający wykonanie zadania, który po zaakceptowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-

Zdrój stanowi podstawę do wypłaty dotacji. 

15. Gmina może dokonać kontroli wykonanej instalacji przed wypłatą dotacji.  

16. Kwota dotacji zostanie przelana na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy.  

17. Dotacja celowa może być łączona z innymi programami, pod warunkiem, że koszty 

przedsięwzięcia związanego z zakupem lub zakupem i montażem nowego urządzenia będącego 

źródłem ciepła i/lub wykonaniem przyłącza do sieci ciepłowniczej nie były i nie będą dofinansowane z 

innych środków publicznych w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania przekroczyła 100% 

kosztów poniesionych w ramach wykonanego przedsięwzięcia.  

§ 7. Postanowienia końcowe.  

1. Udzielona dotacja ulega zwrotowi na zasadach określonych w obowiązującej ustawie z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) w całości lub w 

części, w przypadku nie utrzymania systemu grzewczego objętego dotacją przez okres co najmniej 5 

lat, licząc od dnia otrzymania dotacji. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo do:  

1) odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, że Beneficjent: - nie zakończył realizacji zadania, 

- odstąpił od jego wykonania, - źle zrealizował przedmiot umowy, - nie rozliczył dotacji przed terminem 

wskazanym w umowie,  

2) przeprowadzenia kontroli przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji, 

3) prowadzenia kontroli w miejscu montażu systemu grzewczego w ciągu 5 lat, licząc od dnia 

udzielenia dotacji.  

3. Beneficjentowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany 

do realizacji nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.  

4. Wzory wymaganych dokumentów stanowią załączniki 1 - 6 do Regulaminu udzielania w 2022 roku  

dotacji na wymianę systemów grzewczych.  

5. Niniejszy Regulamin dotyczy dotacji celowych na wymianę systemów grzewczych udzielonych  

i rozliczonych w 2022 roku.  

Załączniki do regulaminu udzielania dotacji celowych:  

Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na 

terenie Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku  

Załącznik nr 2 – Zgoda Współwłaściciela budynku mieszkalnego na realizację zadania 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wnioskodawcy o uniknięciu podwójnego dofinansowania  



Załącznik nr 4 – Wzór umowy dotacji  

Załącznik nr 5 – Wniosek o refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych  

w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń  powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni 

na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Beneficjenta dotyczące działalności gospodarczej 

 
 
 
 
 
 
 

 


