
UCHWAŁA NR XXI/156/20
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do 
likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie  Gminy 

Aleksandrów Łódzki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 403 ust. 2-6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396; zm.: Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1403, poz. 1495, poz. 1501, poz. 1527, poz. 1579, poz. 1680, poz. 1712, poz. 1815, 
poz. 2087 i poz. 2166, M. P. z 2019 r., poz. 866 i poz. 938)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do 
likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania – na terenie  Gminy 
Aleksandrów Łódzki, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego.

§ 3. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie pomocy de minimis jej przepisy 
obowiązują do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 4. Traci moc uchwała nr V/48/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2019r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do likwidacji 
starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania – na terenie Gminy Aleksandrów 
Łódzki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Aleksandrowie 

Łódzkim

Małgorzata Grabarczyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 marca 2020 r.

Poz. 1958



Załącznik do uchwały Nr XXI/156/20
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 27 lutego 2020 r.

Zasady udzielania dotacji celowej  ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki do likwidacji 
starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ogrzewania na terenie Gminy 

Aleksandrów Łódzki.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 
realizację zadania z zakresu ochrony środowiska, obejmującego trwałą zmianę dotychczasowego systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym, polegającą na:

1) podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego;

3) zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego (z wyłączeniem pompy ciepła);

4) zainstalowaniu ogrzewania na biomasę;

5) zainstalowaniu pompy ciepła.

2. Warunkiem otrzymania dotacji, o której mowa ust. 1 jest trwała likwidacja palenisk, pieców, kominków 
lub kotłów opalanych paliwami stałymi.

3. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności zanieczyszczeń pyłowych 
z palenisk, pieców, kominków lub kotłów opalanych paliwem stałym, poprzez likwidację lokalnych źródeł 
ciepła, tj. indywidualnych, kotłów, pieców węglowych, palenisk lub kominków oraz kotłowni zasilających 
kilka budynków lub kotłowni osiedlowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności 
wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ lub podłączenie 
istniejących obiektów do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizację 
wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Aleksandrów Łódzki;

2) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji w ramach zadania, 
legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania 
wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego (np. najem lub 
dzierżawa);

3) zadaniu – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza, o którym mowa 
w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, obejmujące zmianę 
systemu ogrzewania w zakresie wskazanym w §1 ust.1 i 2 w nieruchomościach zlokalizowanych 
w granicach administracyjnych Gminy Aleksandrów Łódzki, w których nie zlikwidowano wcześniej 
palenisk, pieców, kominków lub kotłów opalanych paliwami stałymi;

4) zmianie systemu ogrzewania – należy przez to rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym, przy czym likwidowane paleniska, piece, kominki i kotły opalane 
paliwem stałym muszą być trwałym wyposażeniem budynku (lokalu, pomieszczenia) tj. być trwale 
związane z podłożem lub ścianą poprzez np. przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie;

5) likwidacji palenisk, pieców, kominków lub kotłów opalanych paliwami stałymi – należy przez to rozumieć 
ich całkowitą likwidację poprzez, w przypadku pieców i kotłów odcięcie ich od przewodów kominowych 
i instalacji c.o. oraz usunięcie z pomieszczenia w którym się znajdowały, a w przypadku palenisk 
i kominków ich wyburzenie, z wyjątkiem tych, które podlegają trwałemu unieruchomieniu, z uwagi na:
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–  zamontowanie w nich ogrzewania elektrycznego, gazowego, lub na biomasę,

- sytuacje gdy ich wyburzenie naruszyło by konstrukcję ściany budynku lub powodowało konieczność 
wznoszenia nowych ścian i nowego podziału pomieszczeń.

Przez trwałe unieruchomienie rozumie się w szczególności odcięcie od przewodów kominowych 
poprzez zamurowanie wlotów kominowych, zamurowanie paleniska;

6) realizacji zadania – należy przez to rozumieć zakończenie prac niezbędnych do wykonania trwałej zmiany 
systemu ogrzewania;

7) zakupie i montażu instalacji centralnego ogrzewania – rozumie się przez to w szczególności demontaż 
instalacji c.o. współpracującej z likwidowanym paleniskiem, piecem, kominkiem lub kotłem na paliwo 
stałe, zakup elementów nowej instalacji grzewczej, prace związane z montażem instalacji grzewczej 
współpracującej z nowym źródłem ogrzewania;

8) paleniskach, piecach, kominkach i kotłach na paliwo stałe – należy przez to rozumieć w szczególności 
czynne piece kaflowe i kotły, kominki, piece wolnostojące, piece kominkowe stanowiące źródło 
ogrzewania w nieruchomości;

9) czynnym palenisku – należy przez to rozumieć sprawne palenisko, piec, kominek lub kocioł, będące 
w ciągłej eksploatacji, podłączone do instalacji kominowej, a w przypadku kotłów również podłączone do 
instalacji c.o. Paleniska i kotły w pustostanach nie są traktowane jako czynne paleniska i nie mogą zostać 
zakwalifikowane do przyznania dotacji.

§ 3. 1.  Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j.), ze środków budżetu Gminy 
Aleksandrów Łódzki, na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

2. Wysokość dofinansowania zadania określa budżet Gminy Aleksandrów Łódzki.

3. Zadanie może być również dofinansowane ze środków finansowych pozyskanych ze źródeł 
zewnętrznych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w programach, z których pozyskano środki.

Rozdział 2
Ogólne zasady udzielania dotacji

§ 4. 1.  Dotację do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła, zwaną dalej 
„dotacją”, mogą uzyskać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby 
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, osoby 
prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi 
osobami prawnymi, posiadające tytuł prawny do nieruchomości oraz położonych na nich budynków na terenie 
Gminy Aleksandrów Łódzki.

2. Dotacja może zostać udzielona temu samemu Wnioskodawcy tylko jeden raz dla konkretnego 
budynku/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana likwidacja starego, czynnego paleniska, a ilość 
instalowanych nowych źródeł ciepła objętych zadaniem nie może przekraczać ilości likwidowanych źródeł za 
wyjątkiem sytuacji, w której rozwiązanie takie ma służyć rozdzieleniu wspólnego dotychczas systemu 
ogrzewania. Dotacja nie może być udzielona do nowobudowanego budynku.

3. Nowo instalowane źródła ciepła muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i regulacjami 
prawnymi. Kotły opalane biomasą muszą ponadto:

1) 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 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1690) oraz Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017r poz. 4549);

2) być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów 
umożliwiających jego zamontowanie.
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§ 5. 1.  Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych 
do realizacji zadania, czyli:

1) kosztów przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji (np. mapa do celów projektowych, projekt 
budowlano – wykonawczy montażu instalacji, opinia kominiarska);

2) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, w tym ze źródeł odnawialnych wraz z niezbędnym 
oprzyrządowaniem, przy czym źródło to musi być fabrycznie nowe (nieużywane) i posiadać gwarancję;

3) kosztów wykonania demontażu palenisk/kotłów na paliwo stałe oraz istniejących instalacji;

4) kosztów wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., instalacji gazowej lub instalacji 
elektrycznej wraz z materiałami oraz kosztów usunięcia istniejącej wcześniej instalacji, której współpraca 
z nowo montowanym źródłem ogrzewania byłaby niemożliwa lub spowodowała jego wadliwe działanie;

5) kosztów robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;

6) kosztów wykonania przyłącza  gazowego;

7) kosztów wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej;

8) kosztów wykonania podłączenia do miejskiej sieci cieplnej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile 
urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością wnioskodawcy.

2. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych lub gazowych;

2) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku (mieszkania, lokalu) np. 
klimatyzatora;

3) zakup i montaż węzła cieplnego w przypadku, gdy pozostanie on własnością dostawcy ciepła;

4) koszty dostawy, transportu czy przesyłki  materiałów wykorzystanych podczas wykonywania zadania oraz 
na odbiór lub wywóz gruzu i innych odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

3. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł.

4. Podatek VAT nie może stanowić kosztów zadania jeżeli Wnioskodawcy przysługuje prawo do jego 
odliczenia.

5. W przypadkach, w których dotacja będzie udzielona na rzecz:

1) prowadzącego działalność gospodarczą, będzie ona stanowić pomoc de minimis, której udzielenie będzie 
następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1) oraz innymi obowiązującym w tym zakresie 
przepisami; 

2) prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa, będzie ona stanowić pomoc de minimis w rolnictwie, 
której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z późn. 
zm.). 

Rozdział 3
Tryb udzielania dotacji

§ 6. 1.  Udzielenie dotacji następuje na wniosek.

2. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji, a informacja 
o ogłoszeniu naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Aleksandrowie Łódzkim.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 1958



3. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę Wnioskodawcy;

2) wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości;

3) adres nieruchomości, na której planowana jest realizacja zadania;

4) numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja wraz z nazwą banku;

5) opis likwidowanego źródła ciepła, w tym, rodzaj używanego paliwa;

6) opis planowanego do zainstalowania nowego źródła, w tym jego moc i rodzaj używanego paliwa;

7) planowany termin realizacji zadania;

8) planowane koszty realizacji zadania;

9) oświadczenie o konieczności lub nie uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę.

4. Wniosek o udzielenie dotacji musi spełniać następujące warunki formalne:

1) być złożony na właściwym formularzu;

2) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje;

3) być opatrzony podpisem Wnioskodawcy;

4) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich usunięcia w określonym terminie, w sposób wskazany przez Wnioskodawcę: pisemnie, 
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponowne rozpatrzenie wniosku następuje po jego 
uzupełnieniu.

6. Wniosek ulega odrzuceniu w przypadku:

1) złożenia przez osobę nieuprawnioną;

2) nie uzupełnienia przez Wnioskodawcę braków formalnych w terminie określonym zgodnie z ust. 5;

3) złożenia po wykonaniu zadania;

4) złożenia po zakończeniu naboru wniosków - jeżeli końcowy termin został ustalony;

5) złożenia pomimo braku czynnego systemu ogrzewania opartego o paliwa stałe.

7. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego 
w Aleksandrowie Łódzkim lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, 
95-070 Aleksandrów Łódzki.

8. Druk wniosku o udzielenie dotacji będzie do pobrania w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim 
(Wydział Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Referat Ochrony Środowiska, budynek B) lub ze strony 
internetowej Urzędu: www.aleksandrow-lodzki.pl .

9. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie wynika ono 
z prawa własności to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację 
zadania;

2) dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia 
opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

3) kserokopię dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła 
lub paliwa (jeżeli dotyczy);

4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
jakie Wnioskodawca otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających 
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go  latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie lub 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeżeli dotyczy;

5) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. 
Nr 53 poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. z 2010r. Nr 121 poz. 810 ze zm.) – jeżeli dotyczy.

§ 7. 1.  Osoby upoważnione przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego dokonują oceny złożonych 
wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz wyliczają wysokość dotacji.

2. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego lub osoby przez niego upoważnione podejmują decyzję 
o przyznaniu dotacji, o czym Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany.

3. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest decyzją administracyjną 
w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 8. 1.  Wnioski o przyznanie dotacji w danym roku kalendarzowym rozpatruje się zgodnie z kolejnością 
wpływu. Rozpatrzeniu podlegać będą wnioski złożone do dnia wyznaczonego jako końcowy termin składania 
wniosków (jeżeli został ustalony) lub do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na 
realizację zadania na dany rok budżetowy.

2. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadania podejmuje się dalsze 
rozpatrywanie złożonych już wniosków lub przyjmowanie nowych wniosków.

3. W przypadku przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 
rozpatrzenie złożonych wniosków o przyznanie dotacji nastąpi w kolejnych latach.

§ 9. 1.  Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą, a podmiotem określonym w §4 
ust. 1, któremu przyznano dotację.

2. Podpisanie umowy z Wnioskodawcą o udzieleniu dotacji uzależnione jest od zabezpieczenia na ten cel 
odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy.

3. Przed podpisaniem umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia decyzji pozwolenia na 
budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu 
(jeżeli dotyczy).

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy, w terminach, zakresie i w 
sposób określony w umowie, o której mowa w ust. 1.

5. Nieprzystąpienie przez Wnioskodawcę do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 uznaje się za 
rezygnację z udziału w zadaniu.

6. W związku z oczekiwaniem na udzielenie dotacji Wnioskodawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Rozdział 4
Realizacja zadania

§ 10. 1.  Wysokość dotacji do likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła 
wynosić będzie 50% udokumentowanych kosztów zadania, z zastrzeżeniem ust.2

2. Maksymalna wysokość dotacji nie może być wyższa niż:

1) dla kotłowni gazowej - 12 000 zł
2) dla podłączenia do sieci cieplnej - 10 000 zł
3) dla ogrzewania elektrycznego - 10 000 zł
4) dla kotłowni na biomasę - 12 000 zł
5) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła - 12 000 zł
6) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła - 15 000 zł

3. Przekazanie dotacji następuje w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
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4. Zadanie objęte dotacją należy zrealizować najpóźniej do dnia 15 listopada roku kalendarzowego, na 
który została udzielona dotacja.

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszelkich ewentualnych 
zobowiązań podatkowych związanych z otrzymaną dotacją.

Rozdział 5
Sposób rozliczenia dotacji

§ 11. 1.  Rozliczane będą tylko udokumentowane koszty realizacji zadania, poniesione przez 
Wnioskodawcę otrzymującego dotację po podpisaniu umowy z Gminą, z wyłączeniem kosztów wskazanych 
w §5 ust. 1 pkt 1, poniesionych po złożeniu wniosku o udzielenie dotacji.

2. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia Gminie jego zakończenia oraz 
dostarczenia wymienionych w ust. 3 dokumentów. W tym celu Wnioskodawca zgłasza   zakończenie realizacji 
zadania wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania objętego dotacją i poniesione koszty 
konieczne do wykonania zadania.

3. Dokumentami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie zadania i poniesione koszty są w szczególności:

1) oryginały prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków, wystawione na Wnioskodawcę 
i potwierdzające poniesione nakłady na realizację zadania wraz z potwierdzeniem zapłaty;

2) protokół odbioru zadania wystawiony przez przedsiębiorcę/wykonawcę realizującego zadanie lub inny 
dokument potwierdzający prawidłowość wykonania zadania wraz z szczegółowym opisem zakresu prac 
i numerem seryjnym nowego źródła ciepła;

3) dokument potwierdzający trwałe usunięcie starego źródła ogrzewania z budynku/lokalu (potwierdzenie 
zezłomowania kotła lub elementów pieca);

4) umowa z dostawcą ciepła sieciowego/energii elektrycznej/gazu (jeżeli dotyczy);

5) certyfikat, świadectwo lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań, o których mowa w §4 
ust. 3 pkt 1 (jeżeli dotyczy);

6) wypełniona i podstemplowana gwarancja urządzenia;

7) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan po realizacji zadania.

4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 
podlegać będą zwrotowi na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Rozdział 6
Informacja publiczna

§ 12. W Biuletynie Informacji Publicznej corocznie zamieszcza się dane dotyczące:

1) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania na dany rok budżetowy;

2) przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania na dany rok budżetowy 
i wstrzymania rozpatrywania złożonych wniosków o przyznanie dotacji;

3) podjęcia rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji w przypadku pozyskania dodatkowych środków 
finansowych;

4) liczby złożonych wniosków o przyznanie dotacji;

5) kwot udzielonej dotacji;

6) liczby zlikwidowanych palenisk, pieców, kominków i kotłów opalanych paliwami stałymi.
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