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ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.112.2019  

               Wójta Gminy Drużbice 

             z dnia 2 maja 2019 r. 

 

 

REGULAMIN DODATKOWEGO NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE 

DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – 

EDYCJA II W ZAKRESIE WYMIANY PIECÓW  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Nabór wniosków o udzielenie dotacji prowadzony jest przez Gminę Drużbice celem 

dodatkowego dofinansowania przedsięwzięć obejmujących likwidację starego źródła 

ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ciepła w budynkach i lokalach 

mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice w ramach Programu 

Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi (WFOŚiGW) pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II”. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą od osób/wspólnot mieszkaniowych 

zainteresowanych udziałem w programie – właścicieli lub użytkowników 

budynków/lokali mieszkalnych, posiadających tytuł prawny do dysponowania danym 

budynkiem/lokalem zlokalizowanym na terenie Gminy Drużbice – zwanymi 

Odbiorcą Końcowym. 
3. W przypadku, gdy tytuł prawny do dysponowania budynkiem/lokalem mieszkalnym 

przysługuje kilku Odbiorcom Końcowym, do podpisania wniosku i realizacji zadania 

wymagana jest zgoda wszystkich Odbiorców Końcowych posiadających tytuł prawny 

do dysponowania danym budynkiem/lokalem mieszkalnym.  

4. Przez budynek mieszkalny rozumie się budynek służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, którego co najmniej 

50% powierzchni użytkowej przeznaczone jest na cele mieszkaniowe. W przypadku 

budynków mieszkalnych, w których część powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 

50% jest/będzie przeznaczona na cele inne niż mieszkaniowe tj. w szczególności 

wynajem na cele inne niż mieszkaniowe, prowadzenie działalności gospodarczej, 

dofinansowanie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu. Przez lokal mieszkalny 

rozumie się wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku zespół izb 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 

służy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych i którego co najmniej 50% 

powierzchni użytkowej przeznaczone jest na cele mieszkaniowe. W przypadku lokali 

mieszkalnych, w których część powierzchni użytkowej, nie więcej niż 50%, 

jest/będzie przeznaczona na cele inne niż mieszkaniowe tj. w szczególności wynajem 

na cele inne niż mieszkaniowe – prowadzenie działalności gospodarczej, 

dofinansowanie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu. 

5. Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW) za pośrednictwem 

Gminy Drużbice. 
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6. Odbiorca Końcowy zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres nie 

krótszy niż 3 lata licząc od ostatecznego terminu złożenia przez Gminę Drużbice do 

WFOŚiGW w Łodzi rozliczenia końcowego zadania. 

7. Odbiorca Końcowy zobowiązany jest do dokonania wyboru wykonawcy zadania 

z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji gwarantującej jego realizację w sposób 

efektywny, oszczędny i terminowy. 

8. Dopuszcza się złożenie tylko jednego wniosku o udzielenie dotacji na potrzeby 

jednego budynku/lokalu mieszkalnego. 

9. Gmina Drużbice dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie 

dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji. Informacja w tym zakresie 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.druzbice.pl  

 

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW  

O UDZIELENIE DOTACJI 

1. Nabór wniosków o udzielenie dotacji prowadzony będzie w terminie od 16.05.2019 r. 

do 24.05.2018 r.                      
2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji 

wyłącznie w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) w Urzędzie Gminy Drużbice 

– Referat Pozyskiwania Funduszy i Zamówień Publicznych (pokój nr 6) w dni 

robocze w godzinach urzędowania. 

3. Wnioski złożone w inny sposób niż przewiduje to regulamin i/lub poza powyżej 

określonym terminem, nie będą rozpatrywane.  

 

 

III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW  

O UDZIELENIE DOTACJI 

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosku o udzielenie dotacji są osoby 

fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, posiadające tytuł prawny do dysponowania 

budynkiem/lokalem mieszkalnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Drużbice. 

Dopuszczalne formy prawa dysponowania budynkiem/lokalem mieszkalnym: 

- własność – wniosek podpisuje jedynie właściciel, 

- współwłasność – wszyscy współwłaściciele muszą podpisać wniosek. Sytuacja ta 

dotyczy również małżeństw, z wyjątkiem sytuacji, gdy budynek/lokal mieszkalny 

stanowi majątek odrębny jednego z małżonków, 

- inne udokumentowane prawo do dysponowania budynkiem/lokalem mieszkalnym – 

pod warunkiem, że obejmuje, co najmniej okres trwałości projektu, o którym mowa 

w pkt. I.7, wniosek podpisują wszystkie osoby wskazane w dokumencie, jako 

posiadające na jego podstawie prawo do dysponowania budynkiem/lokalem 

mieszkalnym. 

2. Osoby fizyczne/wspólnoty mieszkaniowe składające wniosek przyjmują do 

wiadomości, że wszelkie dane podają pod rygorem odpowiedzialności za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. W przypadku ujawnienia 

nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie, Gmina Drużbice zastrzega, że 

wnioski zostaną wykluczone z uczestnictwa w projekcie a osoby składające 

http://www.druzbice.pl/
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dokumenty zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, w tym również obciążone 

kosztami, jakie poniosła Gmina w związku z bezprawnym uczestnictwem danej osoby 

w procedurze realizacji projektu. 

 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA                                   

O ZAKWALIFIKOWANIE SIĘ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 

Dokumentem wymaganym na tym etapie jest kompletnie wypełniony wniosek  

o udzielenie dotacji, dotyczący udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji – 

Edycja II w zakresie wymiany pieców. Dane wskazane we wniosku będą 

weryfikowane, a wskazanie nieprawidłowych informacji stanowić będzie podstawę do 

wykreślenia z listy osób zakwalifikowanych do projektu. Osoba składająca wniosek 

wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na cele związane  

z projektem, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r.. o ochronie danych osobowych (tj.: 

Dz.U. z 2018 r., poz. 138, 723.). 

 

 

V. ZASADY WYBORU OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH 

DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 

Na podstawie złożonych przez zainteresowanych wniosków o udzielenie dotacji - 

według kolejności zgłoszeń, opracowana zostanie lista osób dodatkowo 

zakwalifikowanych do udziału w Programie. Pozostałe osoby zamieszczone zostaną 

na liście rezerwowej.   

 

 

VI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROGRAMIE, OBEJMUJĄCYM 

WYMIANĘ PIECÓW NA TERENIE GMINY DRUŻBICE 

1. Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji wypłacanej z tytułu refundacji 

poniesionych przez Odbiorców Końcowych wydatków.  

2. Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zadania realizowane  

w budynkach/lokalach mieszkalnych mające na celu ograniczanie niskiej emisji 

związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów 

wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii polegające na likwidacji 

lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni 

zasilających kilka budynków opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez  

źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła 

oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy 

organ; 

a) Kotły opalane paliwami stałymi muszą spełniać łącznie następujące warunki: 

- nowo instalowany kocioł węglowy (spalający węgiel kamienny) może być 

zainstalowany tylko w przypadku budynku/lokalu mieszkalnego, dla którego nie ma 

możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub nie jest to uzasadnione 

ekonomicznie; 
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- musi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” oraz 

„ekoprojektu” wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) oraz 

Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 

2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. 

Łódź. z 2017 r. poz. 4549); 

- powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 

zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów 

umożliwiających jego zamontowanie; 

- stosowane paliwo musi być zgodne z wymogami określonymi w Uchwale 

Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r.  

„w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. 

3. Wartość dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania, 

określonych w pkt. 7 i nie może przekroczyć limitów określonych w pkt. 4 i 5. 

4. Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów 

kwalifikowalnych zadania wynosi: 

 

a) dla kotłowni gazowej, olejowej 12 000 zł 

b) dla ogrzewania elektrycznego 10 000 zł 

c) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny)  6 500 zł 

d) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła 12 000 zł 

e) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła           15 000 zł 

 

5. Dla źródeł o mocy wyższej niż 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do 

kosztów kwalifikowalnych zadania wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla 

źródeł o mocy do 40 kW powiększony o podane poniżej kwoty za każdy kW powyżej 

40 kW: 

 

a) dla kotłowni gazowej, olejowej 400,00 zł/kW 

b) dla ogrzewania elektrycznego 300,00 zł/kW 

c) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) 250,00 zł/kW 

d) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła      1000,00 zł/kW 

e) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła      1200,00 zł/kW 
 

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do maksymalnej mocy znamionowej 

instalowanego źródła ciepła. 

 

6. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tys. zł w przypadku inwestycji 

realizowanych przez osoby fizyczne, a w przypadku inwestycji realizowanych przez 

pozostałych Odbiorców końcowych w budynkach wielorodzinnych kwoty 6 tys. zł na 

każdy lokal mieszkalny. 

7. Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowania są koszty Odbiorcy 

końcowego udokumentowane w postaci zapłaconych faktur lub rachunków, w tym: 
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a) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym 

źródeł odnawialnych wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym 

oprzyrządowaniem; 

b) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń; 

c) koszty wykonania i modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu; 

d) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej. 

8. Termin kwalifikowania kosztów rozumiany jako planowany termin zakończenia 

realizacji inwestycji (ponoszenia kosztów przez Odbiorców końcowych) to 

31.08.2019 r. 

9. Wymagany okres trwałości dla nowych źródeł ciepła wynosi 3 lata licząc od 

ostatecznego terminu na złożenie przez Gminę Drużbice do WFOŚiGW w Łodzi 

rozliczenia końcowego zadania. 

10. Podatek VAT nie może stanowić kosztów zadania jeżeli Odbiorcy końcowemu 

przysługuje prawo do jego odliczenia. 

 

 

VII. PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO OTRZYMANIU 

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W ŁODZI  

NA REALIZACJĘ PROGRAMU 

1. Po dokonaniu zgłoszeń przez zainteresowanych, zakwalifikowani do udziału  

w programie uczestnicy otrzymają zaproszenie do podpisania z Gminą Drużbice 

umowy, dotyczącej ustalenia wzajemnych zobowiązań stron pod względem 

organizacyjnym i rzeczowo-finansowym, a także do złożenia ewentualnych 

dodatkowych dokumentów i dopełnienia wszelkich formalności w celu prawidłowej 

realizacji projektu. 

2. Po podpisaniu umowy dotowany zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów 

związanych z realizacją programu. Refundacja kosztów objętych dofinansowaniem, 

o których mowa w pkt. VI, następuje po okazaniu przez Odbiorcę Końcowego 

zapłaconych w całości faktur oraz dokumentów potwierdzających zastosowanie zasad 

równego traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości i jawności. Na podstawie 

ww. dokumentów Gmina wystąpi do WFOŚiGW w Łodzi z wnioskiem o dokonanie 

płatności w formie refundacji. Po zatwierdzeniu przez WFOŚiGW w Łodzi wniosku 

nastąpi refundacja kosztów poniesionych przez Odbiorcę Końcowego. 

 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU 

Załącznikiem do regulaminu jest wniosek o udzielnie dotacji w ramach w Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji – Edycja II w zakresie wymiany pieców.  

 


