
Regulamin udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w budynkach 
i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta 
Gorlice - dofinansowanych z budżetu Miasta. 
 

§ 1. 1. Miasto Gorlice udziela dotacji celowej, zwanej w dalszej części dotacją, na modernizację 

systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Gorlice, polegającą na 

likwidacji niskowydajnych i nieekologicznych pieców lub kotłów starej generacji opalanych paliwem 

stałym i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci: 

1) pomp ciepła, 

2) ogrzewania gazowego, 

3) ogrzewania elektrycznego. 

 

2. Do ubiegania się o dotację uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami budynków i lokali 

mieszkalnych na terenie miasta Gorlice lub posiadające inny tytuł prawny do władania budynkiem 

i lokalem mieszkalnym. 

4. Dotacje udzielane są na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowych źródeł ogrzewania, 

o których mowa w ust. 1. 

5. Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż nowego źródła ogrzewania 

lecz nie więcej niż 2 000 zł i ustalana jest na podstawie przedstawionych faktur VAT lub rachunków, 

wystawionych na ubiegającego się o dofinansowanie. 

6. Nie udziela się dotacji na wykonania prac projektowych, zakup i montaż dodatkowego wyposażenia 

(typu wewnętrzna instalacja c.o.) oraz na modernizację systemów grzewczych służących do ogrzewania 

pomieszczeń wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne a także na pokrycie kosztów eksploatacji 

nowego źródła ogrzewania. 

7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 

bezzwrotnych źródeł gdy suma uzyskanego dofinansowania przekracza 100% kosztów poniesionych na 

modernizację systemu ogrzewania i dotyczy dofinansowania zakupu i montażu jednego źródła 

ogrzewania. 

8. Przyznawanie dotacji odbywa się na wniosek o udzielenie dotacji, złożony w sposób określony 

w ogłoszeniu o naborze wniosków w danym roku i dotyczy planowanej modernizacji systemu 

ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym. 

9. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności miejsce i termin ich składania, 

następuje w przypadku przeznaczenia środków na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

w budżecie Miasta Gorlice i ich zabezpieczeniu w uchwale budżetowej na dany rok. Ogłoszenie 

o naborze wniosków podawane jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Gorlicach. 

10. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel 

w budżecie Miasta Gorlice. 

11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej i jej realizacja zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Realizacja dotowanego zadania musi nastąpić 

w nieprzekraczalnym terminie do 30 października roku w którym przyznana została dotacja. 

§ 2. 1. Osoby ubiegające się o dotację winny złożyć w Urzędzie Miejskim w Gorlicach: 

1) kompletny wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Gorlice na modernizację systemu 

ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu; 

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia potwierdzona za 

zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu), a w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem 



budynku lub lokalu dodatkowo zgodę właściciela budynku mieszkalnego na wykonanie modernizacji 

w sposób określony we wniosku; 

3) w przypadku lokalu mieszkalnego zgodę administratora budynku na wykonanie modernizacji 

w sposób określony we wniosku. 

2. Osoby ubiegające się o dotację są zobowiązane na swój koszt przygotować się do realizacji zadania 

poprzez uzyskanie pozwolenia budowlanego lub dokonanie zgłoszenia robót budowlanych stosownie 

do sytuacji. 

§ 3. 1. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków 

finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przyjmując maksymalną kwotę 

dofinansowania na każdy złożony wniosek. 

2. Po złożeniu wniosku lecz przed likwidacją pieca lub kotła starej generacji na paliwo stałe, 

przeprowadzana jest kontrola celem stwierdzenia faktu posiadania przez ubiegającego się o dotację 

w/w urządzenia. Ubiegający się o dotację zapewnia możliwość przeprowadzenia kontroli. 

3. Ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków oraz kontrolę w terenie przeprowadza Zespół 

powołany przez Burmistrza Miasta Gorlice. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji następuje wezwanie 

Wnioskodawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

5. Wnioski niekompletne oraz wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie oraz po wyczerpaniu 

się środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie, pozostaną bez rozpatrzenia o czym 

Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. 

6. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Gorlice. 

7. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

8. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaje zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem 

Gorlice której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§ 4. 1. Dotacja zostaje przekazana tylko i wyłącznie po zrealizowaniu modernizacji systemu ogrzewania 

zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz niniejszego regulaminu. 

2. Celem rozliczenia dotacji ubiegający się o dofinansowanie z którym została zawarta umowa, 

zobowiązany jest w terminie do 30 października roku w którym przyznano dotację, do pisemnego 

poinformowania Urzędu Miejskiego w Gorlicach o zrealizowaniu modernizacji i dostarczenia: 

1) faktur VAT lub rachunków za zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, wystawionych na 

ubiegającego się o dotację, potwierdzających zakres, termin i koszty realizacji modernizacji systemu 

ogrzewania; 

2) dokumentów określających dane techniczne nowego źródła ogrzewania; 

§ 5. Załącznikiem do regulaminu jest wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiący załącznik nr 1 oraz 

wzór umowy stanowiący załącznik nr 2. 

 


