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Regulamin 
 

udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w 
budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie 
miasta Gorlice – dofinansowanych z budżetu Miasta Gorlice przy udziale środków 
zewnętrznych 
 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

 
§1. 

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Miasta 
Gorlice, w razie pozyskania środków zewnętrznych, na realizację zadania polegającego na 
modernizacji systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, poprzez 
likwidację niskowydajnych i nieekologicznych kotłów i innych palenisk opalanych 
paliwem stałym i trwałym ich zastąpieniu przez: 
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
2) ogrzewanie gazowe, 
3) ogrzewanie elektryczny, 
4) ogrzewanie olejowe.  

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 
1) Beneficjencie – rozumie się przez to Miasto Gorlice, które po zebraniu wniosków 

zainteresowanych ubieganiem się o dotację na modernizację systemu ogrzewania 
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gorlic przygotowuje wniosek do 
stosownej instytucji udzielającej dofinansowania na realizację przedmiotowego 
zadania. 

2) Ostatecznym odbiorcy korzyści – rozumie się przez to osobę fizyczną składającą 
wniosek do Miasta Gorlice o dofinansowanie modernizacji ogrzewania w budynku lub 
lokalu mieszkalnym na terenie Gorlic. 

3) Instytucji udzielającej dofinansowania – rozumie się przez to instytucje takie jak 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, inne instytucje 
zajmujące się przyznawaniem środków przeznaczonych na realizację tego rodzaju 
zadań. 

3. Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami budynków 
lub lokali mieszkalnych na terenie Gorlic lub posiadające inny tytuł prawny do władania 
budynkiem lub lokalem mieszkalnym, które stanowić będą ostatecznych odbiorców 
korzyści w razie pozyskania środków przez beneficjenta którym jest Miasto Gorlice. 

4. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do 
realizacji zadania o którym mowa w ust. 1, w szczególności kosztów poniesionych na: 
1) demontaż dotychczasowego źródła ogrzewania w postaci niskowydajnego 

i nieekologicznego kotła lub innego paleniska opalanego paliwem stałym, 



2)   w przypadku gdy nowym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy lub olejowy – zakup 
i montaż nowego źródła ogrzewania wraz z niezbędną armaturą, w tym również 
montaż zasobnika c.w.u. oraz wkładu kominowego ale tylko w przypadku kotłów 
gazowych, a także wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. z wyłączeniem 
kosztów grzejników,  

3)  w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej - podłączenia do węzła 
ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą oraz wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. 
z wyłączeniem kosztów grzejników,   

4)  w przypadku montażu pieca zasilanego prądem elektrycznym – zakup i montaż pieca 
wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.  

5. Wysokość dotacji wynosi maksymalnie do 90% poniesionych kosztów na realizację 
zadania, ale nie więcej niż 8000 zł w przypadku budynku mieszkalnego oraz 6000 zł 
w przypadku lokalu mieszkalnego.   

6. Nie udziela się dotacji na wykonanie prac projektowych, wykonanie przyłączy, zakup 
i montaż dodatkowego wyposażenia innego niż określone w ust. 4 oraz na pokrycie 
kosztów eksploatacji nowego źródła ogrzewania. 

7. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek lub lokal mieszkalny. Ponadto 
dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych 
z innych bezzwrotnych źródeł. 

8. Dotacja jest udzielana na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach 
mieszkalnych.   

 
Rozdział 2. 

Warunki i tryb przyznawania dotacji 
 

§2. 
 
1. Przyznawanie dotacji odbywa się na wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

regulaminu, składany w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, w terminie do 31 marca roku, w 
którym planowana jest modernizacja systemu ogrzewania. 

2. Ubiegający się o dotację winni: 
1) złożyć w Urzędzie Miejskim w Gorlicach kompletny wniosek o udzielenie dotacji na 

modernizację systemu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym, zgodnie 
z wzorem określonym w załączniku nr 1 do regulaminu,  

2) we własnym zakresie i na swój koszt przygotować się do realizacji zadania poprzez 
uzyskanie stosownie do sytuacji odpowiednich pozwoleń czy uzgodnień, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami budowlanymi.  

3. Po złożeniu wniosku lecz przed likwidacją kotła lub innego paleniska opalanego paliwem 
stałym, przeprowadzane są oględziny celem stwierdzenia faktu posiadania przez 
ubiegającego się o dotację ww. urządzenia grzewczego. Ubiegający się o dotację 
zapewnia możliwość przeprowadzenia oględzin z których zostaje spisany protokół. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji następuje 
wezwanie Wnioskodawcy do jego uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego 
uzupełnieniu, jeżeli zostanie ono dokonane w wyznaczonym terminie.  

5. Wnioski zostaną odrzucone z następujących powodów: 
1)  nieuzupełnienia wniosku w sposób określony w ust. 4 (niewypełnienie wszystkich 

wymaganych punktów wniosku określonych we wzorze wniosku stanowiącym 
załącznik nr 1 do regulaminu oraz brak wymaganych załączników), 

2)  złożenie wniosku po terminie, 
3)  złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną. 



6. Odrzucenie wniosku może nastąpić również w przypadku niewłaściwego doboru nowego 
urządzenia grzewczego pod względem mocy i braku skorygowania wniosku w tym 
zakresie pomimo wezwania.   

7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaje on uwzględniony przez Miasto Gorlice przy 
sporządzaniu wniosku o udzielenie dofinansowania ze środków zewnętrznych o czym 
potencjalny ostateczny odbiorca korzyści zostanie poinformowany pisemnie. 

8. Warunkiem udzielenia dotacji ostatecznym odbiorcom korzyści jest: 
1) pozyskanie środków zewnętrznych przez Miasto Gorlice (podpisanie umowy 

z instytucją udzielającą dofinansowania), 
2) zawarcie umowy w formie pisemnej pomiędzy Miastem Gorlice a ostatecznym 

odbiorcą korzyści.   
9. O rozstrzygnięciu w sprawie przyznania lub nieprzyznania dotacji ubiegający się o dotację 

zostanie poinformowany niezwłocznie po uzyskaniu przez beneficjenta z instytucji 
udzielającej dofinansowania decyzji w sprawie dotacji, nie później jednak niż w terminie 
do 31 sierpnia roku, w którym planowana jest modernizacja systemu ogrzewania.  
 
 

Rozdział 3. 
Warunki i tryb rozliczania dotacji 

 
§3. 

 
1. Dotacja zostaje przekazana ostatecznemu odbiorcy korzyści tylko i wyłącznie po 

zrealizowaniu modernizacji systemu ogrzewania zgodnie z warunkami niniejszego 
regulaminu. 

2. Celem rozliczenia dotacji ubiegający się o dofinansowanie z którym została zawarta 
umowa, zobowiązany jest w terminie do 31 października roku, w którym wykonano 
modernizację systemu ogrzewania złożyć wniosek o rozliczenie dotacji, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do regulaminu wraz z wymaganymi do rozliczenia dokumentami, 
w tym kopiami faktur VAT lub rachunków, potwierdzającymi wykonanie zadania, na 
które przyznana została dotacja. 

3. W ramach rozliczania dotacji stwierdza się protokolarnie wykonanie zadania.  
4. Pozytywny wynik oraz złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji jest 

warunkiem wypłaty dotacji.  
5. Wypłata dotacji ostatecznemu odbiorcy korzyści następuje po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku o rozliczenie dotacji, w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku 
o rozliczenie dotacji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


