
Załącznik nr 4 do Regulaminu o udzielenie dotacji 
 

 
Wzór Umowy dotacji Nr ......../D/2022 

 
 
Zawarta w Busku-Zdroju w dniu …………………………. 2022r. pomiędzy: 
Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551879646  
zwaną w dalszej części umowy „Gminą", reprezentowaną przez: 
 
1.Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój – Waldemara Sikorę  

  przy kontrasygnacie 

 
2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Artura Tokarza 
a 

 

..............................................., zam. ................................................................................, legitymującym 

się dowodem osobistym ............................................ wydanym przez …………………………………….. 

zwanym dalej Beneficjentem. 

§ 1. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że zrealizują zadanie wymiany systemu grzewczego zasilanego 
paliwem stałym, w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Busko-Zdrój. 
Dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie systemu grzewczego zostało określone 
Uchwałą …………. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia ……………. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie 
Gminy Busko-Zdrój i niniejszą umową.    

2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z Uchwałą, o której mowa w § 1 pkt 1 i Regulaminem 
udzielania dotacji, stanowiącym załącznik do Uchwały. 

3. Zakres przedmiotowy zadania, o którym mowa w ust. 1 jest szczegółowo określony we wniosku 
złożonym przez Beneficjenta, zarejestrowanym pod numerem ………………… z dnia ……………. 
 

§ 2. 

1. Beneficjent w terminie do 15 listopada 2022 r. rozliczy wykonaną w budynku mieszkalnym 
usytuowanym na terenie nieruchomości położonej w miejscowości 
.................................................................., stanowiącej działkę nr ............................ obręb 
geodezyjny ........................................., inwestycję polegającą na trwałej zmianie systemu 
grzewczego zasilanego paliwem stałym na: 
1) system grzewczy zasilany paliwem gazowym, 
2) system grzewczy zasilany olejem opałowym, 
3) system grzewczy zasilany energią elektryczną, 
4) system grzewczy zasilany paliwem stałym – peletem lub biomasą w formie drewna 

kawałkowego (kocioł zgazowujący drewno), spełniający normy ekoprojektu (ecodesignu) – 
możliwe jest na terenach gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej,  

5) przez zastosowanie pompy ciepła, 
6) przyłączenie do sieci ciepłowniczej, 
z zachowaniem standardów  określonych w Regulaminie udzielania dotacji, będących 
załącznikiem do uchwały przywołanej w § 1 pkt 1. 

2. Nowy system grzewczy stanowi własność Beneficjenta, który po realizacji inwestycji ponosi 
również koszty eksploatacji i konserwacji urządzenia. 

3. Gmina dokona refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjenta związanych z: 
1) zakupem urządzenia będącego źródeł ciepła do nowego systemu grzewczego w wysokości 

……………. zł brutto (słownie: ……………………. złotych),  

 



2) przyłączeniem do sieci ciepłowniczej wraz z instalacją odbiorczą w wysokości  …………… zł 
brutto (słownie: ……………………. złotych). 

4. Gmina dokona refundacji na podstawie wniosku Beneficjenta złożonego po wykonaniu zadania, 
przed terminem, o którym mowa w § 2 pkt 1. Do wniosku należy załączyć następujące 
dokumenty: 
 

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

źródłem ciepła, wystawiony na Beneficjenta, 

2) faktura lub rachunek za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, wystawiony na Beneficjenta (w 

przypadku ubiegania się o dofinasowania do wykonania przyłącza), 

3) protokół odbioru instalacji nowego systemu grzewczego sporządzony pomiędzy 

Beneficjentem, a uprawnionym instalatorem/wykonawcą, 

4) protokół demontażu istniejącego systemu grzewczego sporządzony pomiędzy Beneficjentem,                      

a instalatorem/wykonawcą lub dokument potwierdzający samodzielne odłączenie i demontaż 

istniejącego systemu grzewczego podpisany przez Beneficjenta,  

5) 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 spełniające klasę 

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+.  

6) Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z eksploatacji wymienianego kotła / pieca – 

zezłomowanie kotła 

7) dokumentację fotograficzną systemu grzewczego po wymianie.  

5. Refundacja będzie rozliczona w formie wypłaty przelewem na rachunek wskazany przez 
Beneficjenta we wniosku o refundację w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o refundację.  

6. W przypadku stwierdzenia przez Gminę, że zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie                              
z Regulaminem udzielania dotacji lub umowy, refundacja nie przysługuje. 
 

§ 3. 

Beneficjent jest  zobowiązany do: 

1. Trwałej zmiany systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym na: 
1) ogrzewanie wykorzystujące paliwo gazowe,  
2) ogrzewanie wykorzystujące olej opałowy, 
3) ogrzewanie wykorzystujące energię elektryczną, 
4) system grzewczy zasilany paliwem stałym – peletem lub biomasą w formie drewna 

kawałkowego (kocioł zgazowujący drewno), spełniający normy ekoprojektu (ecodesignu) – 
możliwe jest na terenach gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej lub ciepłowniczej,  

5) ogrzewanie z zastosowaniem pompy ciepła, 
6) ogrzewanie uzyskiwane z sieci ciepłowniczej. 

2. Zgodnej z instrukcją, bieżącej i prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji nowego systemu 
grzewczego, w sposób zapewniający osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń powietrza. 

 

§ 4. 

Gmina ma prawo do: 

1. Monitorowania wykonywania przez Beneficjenta zobowiązań, o których mowa w § 3 przez okres 
5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji, 

2. Dokonywania oględzin nieruchomości, żądania przedłożenia wyjaśnień i dokumentów przez 
Beneficjenta, dokonywania innych czynności wyjaśniających, 

3. Wystąpienia do Beneficjenta o zwrot przyznanej dotacji na zasadach określonych  
w obowiązującej ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w przypadku 
stwierdzenia, że: 



1) dotacja została pobrana nienależnie, 
2) dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości, 
3) dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, 
4) Beneficjent uniemożliwi uprawnionemu pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

wykonania czynności monitorowania trwałej zmiany systemu grzewczego, 
5) Beneficjent nie utrzymał systemu grzewczego objętego dotacją przez okres co najmniej 5 lat, 

licząc od dnia otrzymania dotacji, 
6) Beneficjent dokonał montażu systemu grzewczego innego niż wymienione w § 2 ust.3. 

§ 5. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej. 

 

§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7. 

Spory mogące wynikać w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
przed Sądem Rejonowym w Busku – Zdroju. 

 

 § 8. 

Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach - jeden dla Beneficjenta, dwie 
dla Gminy Busko-Zdrój. 

 

GMINA                         BENEFICJENT 

 
 
 

 


