
Załącznik do uchwały Nr XXXI/316/2022 
Rady Gminy w Budzowie 
z dnia 25 lutego 2022 r. 

Regulamin 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne  

§ 1. 1. Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez 
gminę, polegających na wymianie niskosprawnych źródeł ciepła, co 
w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych 
do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach 
mieszkalnych. 

2. Przez pojęcie budynek mieszkalny rozumie się budynek w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.2351) 
jednorodzinny lub wielorodzinny wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
trwale związany z gruntem, wydzielony w przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, służący zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych, znajdujący się na terenie Gminy Budzów, oddany do 
użytkowania z oznaczanym numerem porządkowym. 

3. Budynek został oddany do użytkowania przed złożeniem wniosku (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami). 

4. Nie przyznaje się dotacji do nowego źródła ciepła dla budynków nowo 
wybudowanych i budynków w trakcie budowy, w których nie zainstalowano 
jeszcze żadnego źródła ciepła. 

5. Jeżeli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja 
przysługuje na każdy lokal. 

6. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się Wnioskodawcy, 
że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym 
objętym dofinansowaniem: 

1) instalacja c.o i c.w. nie będzie zasilana niskowydajnymi i nie ekologicznymi 
medium grzewczymi centralnego ogrzewania na paliwo stałe ( piec, kocioł) 
nie spełniające wymagań wynikających z przepisów określonych w środkach 
wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 roku 
( ekoprojektu) 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, jak również inne źródła ciepła 
z możliwością spalania odpadów stałych, służące do centralnego ogrzewania 
budynku, 
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2) wszystkie pozostałe zainstalowane oraz użytkowane urządzenia na paliwa 
stałe służące ogrzewaniu mogą służyć tylko do ogrzewania pomieszczenia, 
urządzenia te nie mogą posiadać wodnej lub powietrznej instalacji 
rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. 

7. Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował 
będzie wykonanie: koszt kwalifikowany inwestycji z zastrzeżeniem ust. 6 uznaje 
się koszty nowego źródła ciepła obejmujące: 

1) Demontażu źródeł ciepła niespełniających wymogów Uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 roku 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji, w których następuje spalane paliw. 

2) Zakupu i montażu źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w. 
w rozumieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

8. Koszty kwalifikowane inwestycji określone są w załączniku nr 1 do 
niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem ust.9. 

9. Wszelkie pozostałe koszty (np. prace projektowe, koszty eksploatacji 
nowego źródła ogrzewania) konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu 
prawidłowej realizacji inwestycji uznaje się za niekwalifikowane. 

10. Dotacji nie podlegają koszty inwestycji poniesione przed datą zawarcia 
umowy. 

Niskoemisyjne urządzenia grzewcze winny być trwale związane z obiektem 
budowlanym, w którym zostały zainstalowane. 

Rozdział 2 
Postanowienia szczegółowe  

§ 2. 1. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotację celową w ramach zadania 
są osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie 
realizowania inwestycja na terenie Gminy Budzów, planujące dokonać zmiany 
systemu ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Budzów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Dotacja jest udzielana jednorazowo na dany budynek/ lokal mieszkalny. 

3. Dotacji udziela się na realizację inwestycji polegającej na wymianie starego 
źródła ciepła na nowe źródło ciepła. 

4. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Budzów zaplanowanych 
na przedmiotowy cel. 

5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych 
z wymianą źródła ciepła na terenie gminy Budzów ustalana jest corocznie 
w uchwale budżetowej Gminy Budzów na dany rok budżetowy. 
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6. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości nieprzekraczającej 
wartości 50 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 
kwota dofinansowania podana w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Dotacją objęte są tylko te urządzenia, które zostały zamontowane jako 
fabrycznie nowe, 
a także spełniają właściwe normy. 

8. Instalowane w ramach zadania nowe źródła ciepła musza spełniać 
wymagania wynikające z przepisów określonych w Uchwale Nr XXXII/452/17 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze Województwa Małopolskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

9. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja przez 
wnioskodawcę wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła służących do 
centralnego ogrzewania budynku, za wyjątkiem 

1. wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu 
elektrycznym, 

2. pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, 

3. pieców objętych ochroną konserwatora zabytków, 

4. użytkowania kominka dekoracyjnego opalanego drewnem. 

§ 3. 1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie kompletnego 
i poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania, który stanowi załącznik nr 
2 do Regulaminu. Wniosek musi być złożony w Urzędzie Gminy Budzów, 34-211 
Budzów, Budzów 445. 

2. Nabór wniosków, o którym mowa w ust. 1 ogłasza Wójt Gminy Budzów. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji 
(niewypełnienie wszystkich punktów lub brak wymaganych załączników) wzywa 
się wnioskodawcę do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

4. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w trybie ciągłym do 
30 października danego roku kalendarzowego i rozpatrywane na bieżąco według 
terminu złożenia poprawnego i kompletnego wniosku o którym mowa w ust. 1, 
do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale 
budżetowej Gminy Budzów na dany rok. 

5. Dotacje będą przyznawane w kolejności terminu złożenia poprawnego 
wniosku, o którym mowa w ust.1. 

6. Dotacja może być przekazana Wnioskodawcy po wykonaniu prac objętych 
wnioskiem. 
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7. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel 
w danym roku budżetowym wnioski niezrealizowane rozpatrywane będą 
w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. 

8. W razie złożenia wniosków na łączną kwotę przekraczającą wysokość 
środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym, sporządzona 
zostanie lista rankingowa wniosków, których kolejność zostanie ustalona 
w oparciu o datę wpływu poprawnego wniosku do Urzędu Gminy Budzów. 

9. O rozstrzygnięciu w sprawie nieprzyznania dotacji Wnioskodawca zostanie 
poinformowany. 

10. Gmina Budzów zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli 
budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Wnioskiem przez osoby 
upoważnione przez Wójta Gminy Budzów. 

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy pomiędzy 
Wnioskodawcą a Gminą Budzów  i stanowi częściową refundację kosztów 
inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie 
proekologiczne. 

2. Umowa o przyznanie dotacji określa: 

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego 
realizację 
są przekazywane środki dotacji, 

2) termin wykorzystania dotacji, 

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu 
niewykorzystanej części dotacji celowej, 

4) tryb kontroli wykonania przedmiotu umowy, 

5) przyczyny i zasady zwrotu dotacji. 

3. Po zawarciu umowy i wykonaniu przedsięwzięcia Wnioskodawca składa 
wniosek o wypłatę dotacji, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o wypłatę dotacji 
wzywa się Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w wyznaczanym terminie. 
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5. Dotacja wypłacana będzie w ciągu 30 dni od daty skutecznego złożenia 
wniosku o wypłatę dotacji stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
Regulaminu, nie później niż do końca danego roku budżetowego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

mgr Krystyna Szczepaniak 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Załącznik nr 1 do Regulamin określającego zasady udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Budzów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenie gminy Budzów 

Lp. Rodzaj Nowego żrodła 
ciepła 

Koszty kwalifikowane Maksymalna 
kwota dotacji w 
zł. 

1. Kocioł na biomasę - demontaż starego źródła 
ciepła, 
- zakup i montaż nowego 
źródła ciepła, 
- zakup i montaż niezbędnej 
armatury do poprawnego 
funkcjonowania nowego 
źródła 

5.000,00  

2. Kocioł c.o. na 
biomasę o emisji 
pyłu do 20mg/m3 ( 
przy 10% O2) 

- demontaż starego źródła 
ciepła, 
- zakup i montaż nowego 
źródła ciepła, 
- zakup i montaż niezbędnej 
armatury do poprawnego 
funkcjonowania nowego 
źródła 

5.000,00 

3. Kocioł olejowy  - demontaż starego źródła 
ciepła, 
- zakup i montaż nowego 
źródła ciepła, 
- zakup i montaż niezbędnej 
armatury do poprawnego 
funkcjonowania nowego 
źródła 

 5.000,00 

4. Kocioł gazowy - demontaż starego źródła 
ciepła, 
- zakup i montaż nowego 
źródła ciepła, 
- zakup i montaż niezbędnej 
armatury do poprawnego 
funkcjonowania nowego 
źródła 

5.000,00 

5. Kocioł zasilany 
prądem 
elektrycznym 

- demontaż starego źródła 
ciepła, 
- podłączenie do 
zewnętrznego źródła energii 
elektrycznej, 
- wewnętrzna linia zasilania, 
- zakup i montaż nowego 
źródła ciepła zasilanego 

5.000,00 
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prądem elektrycznym 
6. Pompa ciepła do c.o. - zakup/montaż pompy 

ciepła z osprzętem, 
zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, 
zbiornikiem c.w.u. z 
osprzętem  

5.000,00 

 
 
   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

mgr Krystyna Szczepaniak 
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