
UCHWAŁA NR XXXVII/283/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Rozdrażew 
na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie 

Gminy Rozdrażew w latach 2021 - 2024 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. 2022r. poz. 559, ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021r. poz. 1973, ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy RozdrażewNr XXVII/203/2021 z dnia 31 marca 2021r. w sprawie Regulaminu 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy  Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych 
na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rozdrażew w latach 2021-2024 (Dz. U. Woj. 
Wielk. z 2021r. poz. 3249) wprowadza się następujące zmiany: w załączniku nr 1 do uchwały: 

1) w § 1 ust. 1 pkt 4, § 1 ust. 2 pkt. 3, § 2 pkt 3 skreśla się słowo: „ekogroszek”, 

2) § 6. otrzymuje brzmienie: „Dotacja będzie przydzielona w wysokości 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset 
złotych)”, 

3) załącznik nr 1 do Regulaminu pn.: „Wzór wniosku” otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu       

 

Wójt Gminy Rozdrażew    
                ul. Rynek 3  

       63-708 Rozdrażew  
 

 

 WNIOSEK  

o dofinansowanie wymiany źródła ciepła ze środków budżetu Gminy Rozdrażew 

 

1. Informacja o wnioskodawcy:  

Imię  i Nazwisko ….......................................................................................................................  

Adres zamieszkania:  

ulica …........................................................ nr domu …..................nr lokalu ..........................  

kod pocztowy …........................................  

miejscowość …..........................................  

Nr telefonu …............................................ 

2. Lokalizacja planowanych prac:  

ulica …........................................... nr domu ….......... miejscowość ………………………… 

nr ewidencyjny działki ...................................... obręb …………………………………….… 

Powierzchnia obiektu mieszkalnego wynosi ….................................. m2 

Rodzaj budynku objętego wnioskiem (zaznaczyć właściwe): 

□  budynek wolnostojący, (w tym  w zabudowie bliźniaczej),   

□  lokal mieszkalny  

3. Tytuł prawny władania nieruchomością (właściwie zaznaczyć): 

□  Własność  

□  Współwłasność (w tym współwłasność małżeńska)  

□  Użytkowanie wieczyste  

□  Inne:.............................          
 
4. Charakterystyka zadania objętego dotacją:  

a) planowany koszt realizacji zadania …......................... zł  

b) wnioskowana kwota dotacji ….................................... zł  

c) wnioskowana kwota dotacji stanowi …...........................% całkowitych kosztów.  
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d) rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania (zaznaczyć właściwe): 

□  ogrzewanie gazowe  

□  ogrzewanie elektryczne  

□  ogrzewanie olejowe  

□  pompa ciepła  

□ kocioł opalany paliwem stałym (peletem lub biomasą) klasy 5, który spełnia następujące warunki:  

- posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze.  

Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy 

nominalnej do 500 kW – terminologia, wymagania, badania, oznakowanie” lub równoważną wydany 

przez właściwą jednostkę certyfikującą;  

   - jest wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie  

posiada rusztu awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.  

e) liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ………………….. szt.  

w  tym liczba pieców kaflowych …….. szt.  

f) liczba kotłowni na paliwo stałe planowanych do trwałych likwidacji ………………. szt.   

g) planowany termin realizacji inwestycji ………………………………(dzień, miesiąc, rok).  

5. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja:  

…………………………………………………………………….......................................  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew  w sprawie udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na 

proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rozdrażew.   

 

………………………………                                               ……………………………………    

      / miejscowość i data/                                                                       /czytelny podpis/  

 

Załączniki:  

1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości;  

2. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody  na likwidację w budynku 

mieszkalnym starego źródła ciepła i jego zamianę na nowe źródło ciepła – proekologiczne wraz  

z upoważnieniem do podpisania umowy o dotację.  

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 63ABCE59-CEBF-4570-8453-BC1BFF3D600C. Podpisany Strona 2



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. do zadań własnych 
gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych 
m.in. z ochroną powietrza. Ww. ustawa stanowi również, iż finansowanie ochrony środowiska, w tym 
ochrony powietrza, może polegać m.in. na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym 
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska. Zasady udzielania dotacji celowej 
obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposobu jej rozliczania, określa rada gminy w drodze uchwały. 

 Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła jest jednym z ważniejszych działań gminy na rzecz 
poprawy jakości powietrza w tym ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenuz 
indywidualnych systemów grzewczych na terenie gm. Rozdrażew. Stanowi ona również narzędzie 
wspierające mieszkańców gminy w realizacji obowiązków wynikających z uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze gmin 
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

 Zmiana polega na zaniechaniu dofinansowań wymiany piecy na piece i kotły których paliwo stanowił 
ekogroszek. 

 

 Wójt Gminy 

  

Mariusz Dymarski 
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