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UCHWAŁA NR XVIII.235.2021 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Biała dotacji celowej na dofinansowanie zmiany 
systemu ogrzewania na ekologiczne 

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., 
poz. 1219; z 2019 r. poz. 1815; z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127 i 2338) w zw. z uchwałą Nr XVI.150.2016 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Biała 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania z budżetu Gminy Biała dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu 
ogrzewania na ekologiczne. 

§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia dotacji celowych określa Regulamin udzielania z budżetu Gminy Biała 
dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX.304.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na 
wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.235.2021 

Rady Miejskiej w Białej 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Regulamin udzielania z budżetu Gminy Biała 
dotacji celowej na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne 

Rozdział 1. 
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania z budżetu Gminy Biała dotacji celowej na dofinansowanie zmiany 
systemu ogrzewania na ekologiczne, obejmujące kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania 
w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej wykorzystania i rozliczenia. 

§ 2. 1. Dotacji, o której mowa w § 1, udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na 
wymianie istniejącego źródła ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej sprawności energetycznej, opalanych węglem 
lub innymi paliwami pochodzenia węglowego) w lokalach lub budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na 
terenie Gminy Biała, na ogrzewanie ekologiczne, za które uznaje się: 

1) kocioł c.o. gazowy; 

2) kocioł c.o. elektryczny lub elektryczne urządzenia grzewcze służące do ogrzania całej powierzchni użytkowej 
lokalu/budynku; 

3) kocioł c.o. opalany biomasą; 

4) kocioł c.o. opalany ekogroszkiem; 

5) kocioł c.o. olejowy; 

6) pompę ciepła. 

2. Montowane w ramach ogrzewania ekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do 
użytku na terenie Polski, a także powinny: 

1) być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (w przypadku kotłów c.o. opalanych peletem lub 
ekogroszkiem) i nie posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; 

3) spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012. 

3. Dofinansowaniu nie podlega: 

1) zakup urządzeń przenośnych (np. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów, itp.); 

2) zakup urządzeń grzewczych do nowo wybudowanych budynków; 

3) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego; 

4) koszt wykonania projektu, uzyskania uzgodnień i pozwoleń. 

4. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić 
w przypadku: 

1) pieców ceramicznych (kaflowych) przedstawiających wysokie walory estetyczne lub objętych ochroną 
konserwatora zabytków i odłączonych od przewodów kominowych; 

2) kominka opalanego wyłącznie biomasą bez płaszcza wodnego, niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia 
w ciepło. 

Rozdział 2. 
Wysokość dotacji celowej 

§ 3. 1. Wysokość dotacji, o której mowa w § 1 niniejszego Regulaminu wynosi: 

1) 1000 zł za zakup kotła c.o. opalanego paliwami stałymi; 
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2) 1500 zł za zakup pozostałych źródeł ciepła (kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne, kocioł olejowy, pompa 
ciepła. 

2. Jeżeli inwestycja, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu, dofinansowana jest również z innych źródeł 
publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków budżetowych 
Gminy Biała, nie może przekroczyć kosztów zakupu nowego źródła ciepła udokumentowanych fakturami VAT lub 
rachunkami. 

Rozdział 3. 
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia 

§ 4. Warunkiem uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest: 

1) złożenie wniosku oraz podpisanie umowy na udzielnie dotacji; 

2) całkowita likwidacja wszystkich nieekologicznych kotłów lub palenisk opalanych węglem lub innym paliwem 
pochodzenia węglowego, znajdujących się w lokalu lub budynku mieszkalnym, w którym realizowane jest 
zadanie; 

2) niekorzystanie w ciągu ostatnich 5 lat z dotacji z budżetu Gminy Biała na inwestycje związane z modernizacją 
systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym 
otrzymano dotację. 

§ 5. 1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, 
na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem 
realizacji inwestycji polegającej na wymianie istniejącego systemu ogrzewania na ekologiczne. 

2. W przypadku Wnioskodawcy, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis, 
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem, należy złożyć: 

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

2) informacje zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub 
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 
w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie. 

3. Wniosek składa się w roku budżetowym, w którym przyznana i rozliczona będzie dotacja. 

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

5. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 4 pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 6. Wniosek podlega weryfikacji w terminie 14 dni od daty złożenia. W przypadku braków formalnych 
wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku 
braku zastosowania się do wezwania, wniosek pozostawia się  bez rozpatrzenia. 

§ 7. Kompletny wniosek stanowi podstawę do zawarcia umowy dotacji pomiędzy Gminą Biała 
a Wnioskodawcą. 

§ 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy dotacji, w terminach, 
zakresie i sposobie określonym w umowie. 

§ 9. 1. Po zrealizowaniu inwestycji, Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji 
poprzez przedłożenie następujących dokumentów: 

1) faktur/rachunków wystawionych na Wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy dotacji; 

2) protokołu odbioru końcowego lub oświadczenie sporządzone przez wykonującego zmianę systemu ogrzewania 
wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym; 

3) potwierdzenia zapłaty faktury/rachunku, w przypadku odroczonego terminu płatności; 
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4) warunków technicznych na dostawę gazu lub umowa sprzedaży gazu (jeżeli dotyczy); 

5) deklaracji zgodności WE lub oznakowanie CE (jeśli dotyczy). 

2. Podstawę rozliczenia dotacji stanowi protokół potwierdzający realizację zadania w miejscu inwestycji.
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Załącznik do Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Biała 

dotacji celowej na dofinansowaniu zmiany systemu 

ogrzewania na ekologiczne 

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała 
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko, imię ...................................................................................................................................... 

Telefon, adres mailowy.......................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ............................................................................................................................... 

II. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI: 

1. przelewem na konto Wnioskodawcy nr ............................................................................................. 

lub 

2. przelewem na konto nienależące do Wnioskodawcy(wypełnić jedynie jeśli dotyczy): 

nazwa i adres posiadacza rachunku - ..................................................................................................... 

nr konta posiadacza rachunku - ............................................................................................................. 

III. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ 

Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy 

Nazwisko i imię...................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania................................................................................................................................ 

PESEL ..............................................telefon.......................................................................................... 

IV. LOKALIZACJA ZADANIA 

Gmina Biała 

Miejscowość .................................................................... Kod pocztowy ............................................ 

Ulica ................................................................ nr domu/nr lokalu ....................................................... 

V. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

Rodzaj planowanego źródła ciepła (zaznacz właściwe): 

□ kocioł c.o. gazowy 

□ kocioł c.o. elektryczny 

□ elektryczne urządzenia grzewcze 

□ kocioł c.o. opalany biomasą 

□ kocioł c.o. opalany ekogroszkiem 

□ kocioł c.o. olejowy 

□ pompa ciepła 

Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu: ......................................................................................m2 

Liczba palenisk/kotłów opalanych węglem przeznaczonych do trwałej likwidacji: ...................... szt. 

Moc nowego źródła ciepła ………................................................................................................. kW. 

Opis planowanej wymiany źródła ciepła: 
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..…..…………………………………………………………………………………………………………………   
………………………………………………………………………….……………..……................................... 

Termin realizacji (dzień/miesiąc/rok): .......................................................................................................... 

Wysokość poniesionych kosztów na zmianę ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło 
ciepła: ................................................zł 

Oświadczam/-y, iż: 

1) dotacja, o udzielenie której ubiegam/-y się dotyczy/nie dotyczy nieruchomości, na której jest prowadzona/ 
zarejestrowana działalność gospodarcza; 

2) przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dotację nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń 
o przyznanie dotacji; 

3) na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy dofinansowania z innych źródeł 
w kwocie .................................................................. 

4) oświadczam, iż stale korzystam ze źródła ciepła, będącego przedmiotem dofinansowania. 

5) nie korzystałem, w ciągu ostatnich 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano 
dotację, ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Biała do modernizacji systemu ogrzewania, zrealizowanej 
na nieruchomości wskazanej we wniosku, 

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

Data                                                                                                podpis Wnioskodawcy 

Do wniosku załączam: 

1) kalkulację kosztów (kosztorys wstępny, oferta handlowa) realizacji zadania, określającą przewidywane koszty, 
ze wskazaniem typu urządzenia grzewczego i jego mocy, 

2) zdjęcie istniejącego paleniska/kotła opalanego węglem lub innym paliwem pochodzenia węglowego. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO, informujemy iż: 

ADMINISTRATOR DANYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Białej. 

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała 

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną ePUAP Urzędu Miejskiego w Białej 

- telefonicznie pod numerem: (77) 4388531 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem 
 poczta@krzysztofkranc.com         

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dokumentowania czynności wykonywanych na podstawie 
przepisów prawnych oraz później w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom administracji 
publicznej i innym podmiotom zgodnie z przywołaną Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla 
Urzędu Miejskiego w Białej na podstawie zawartych umów. 

ŹRÓDŁO I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH 

Urząd Miejski pozyskuje dane z ogólnodostępnych źródeł (w szczególności bazy CEIDG), od innych organów 
administracji publicznej, innych podmiotów, lub od innych stron i uczestników postępowania. Zakres danych 
obejmuje w szczególności imię, nazwisko oraz adres zamieszkania (jeśli jest tożsamy z adresem prowadzenia 
działalności). 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane przechowywane są przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu 
akt (JRWA). 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE NIE DOTYCZĄ 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; 

b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych; 

c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku 
prawnego lub sprawowania władzy publicznej; 

d) Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO. 

PRAWO DO SKARGI 

W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo 
złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej 
organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowy.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej między innymi dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.

W celu zachęty mieszkańców Gminy Biała do wymiany starych węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
wprowadza się dofinansowanie z budżetu gminy do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.
Udzielenie dotacji na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza umożliwia bezpośrednio
art. 400 a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Zamiar podjęcia uchwały zgłoszono do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

Sporządził: Norbert Ofiera

inspektor ds. ochrony środowiska, melioracji i leśnictwa

Biała, dnia: 2021-03-10

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) pozytywnie zaopiniowany co do skutków finansowych przez Skarbnika Gminy;

3) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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