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CIEPIELÓW
Gmina 
Ciepielów 

Skorzystaj z gminnej dotacji
na wymianę pieca c.o.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI NA WYMIANĘ 
KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA KOTŁY 
EKOLOGICZNE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY 

CIEPIELÓW NA LATA 2020-2025

Masz pytania                          605 659 504
Zadzwoń do nas!                    48 3788 080

Urząd Gminy w Ciepielowie 
ul. Czachowskiego 1 27-310 Ciepielów

WYMIEŃ PIEC NA EKOLOGICZNY !WYMIEŃ PIEC NA EKOLOGICZNY !

Chcesz wymienić stary piec do centralnego 
ogrzewania na nowy ekologiczny - 

Skorzystaj z gminnej dotacji 
na wymianę pieca c.o.

Udzielamy dotacji:
Do 5 tys. zł - kotły na paliwa stałe lub 

biomasę ( z wyjątkiem kotłów opalanych 
węglem,  w tym tzw. „ekogroszkiem”) ,
- kotły zasilane prądem elektrycznym.

Do 10 tys. zł: - kotły gazowe, 
- kotły na lekki olej opałowy.

 

2021



Szanowni Państwo !
Mieszkańcy Gminy Ciepielów !

 W celu poprawy jakości środowiska 
naturalnego, poprzez ograniczenie jego 
zanieczyszczenia, na terenie Gminy Ciepielów 
wprowadzamy specjalną dotację celową ze 
środków budżetu gminy będącą wsparciem 
mieszkańców podejmujących działania 
proekologiczne służące ochronie środowiska. 
   Z dniem 15 marca 2021 roku rozpoczyna 
się trzecią edycję programu polegającego na 
wprowadzeniu nowych „Zasad przyznawania 
dotacji na wymianę kotłów do centralnego 
ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków 
budżetowych Gminy Ciepielów w latach 2020-
2025”. W ubiegłych latach program spotkał się 
z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców 
naszej gminy, jeżeli więc planujecie Państwo 
wymianę pieca centralnego ogrzewania na 
ekologiczny, skorzystajcie z gminnej dotacji 
na wymianę pieca. Można uzyskać nawet do 
10 tysięcy złotych gminnego dofinasowania.
                                          
                                               Artur Szewczyk 

                                     Wójt gminy Ciepielów 

Nowa dotacja to zachęta dla mieszkańców 
Gminy Ciepielów, właścicieli domów 
mieszkalnych, do skorzystania z gminnej 
dotacji na wymianę pieca centralnego 
ogrzewania na nowy ekologiczny piec c.o.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XVIII/101/2020
Rady Gminy Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 
roku w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej oraz trybu postepowania w sprawie 
udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia 
na dofinasowanie wymiany kotłów do 
centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne 
ze środków budżetowych Gminy Ciepielów na 
lata 2020-2025

Kto Może 
SKorZyStAć Z dotACji

Mieszkańcy Gminy Ciepielów:

- wg. ewidencji ludności zameldowanej                      
w Gminie Ciepielów, dysponujący prawem 
własności do nieruchomości położonej 
na terenie gminy Ciepielów z wyjątkiem 
nieruchomości wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej.

- dodatkowo nie posiadający zaległości 
finansowych na dzień złożenia wniosku 
wobec Gminy Ciepielów w zakresie: - opłat 
za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej                  
( opłaty za pobór wody),            

-   opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, 

-   opłat za odbiór odpadów.



NA Co MożNA 
uZySKAć dotACję

Dotację można uzyskać wyłącznie na przed-
sięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej 
emisji, zlokalizowane na terenie Gminy Cie-
pielów, tj. wymiana istniejących starych źró-
deł ciepła na zasilane w sposób ekologicz-
ny lub nowe kotły w nowo wybudowanych                           
i odebranych oraz dopuszczonych do użyt-
kowania zgodnie z przepisami budowlanymi 
domach, w których nie było zainstalowanych 
kotłów do centralnego ogrzewania na nowo-
czesne źródło ciepła:

1) kotłów na paliwa stałe lub biomasę                          
( z wyjątkiem kotłów opalanych węglem,                 
w tym tzw. „ekogroszkiem”) charakteryzujące 
się parametrami co najmniej jak dla kotłów 
5 klasy(wg PN-EN 303-5:2012), spełniających 
wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) 

2) kotły gazowe, 

3) kotły na lekki olej opałowy,

4) kotły zasilane prądem elektrycznym,

 
WSZyStKie iNStAloWANe 

urZądZeNiA MuSZą 
PoSiAdAć CertyfiKAty

ZGodNośCi Z Ce

ZAStrZeżeNie

Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości 
wykorzystywanych sezonowo, np.: domów 
letniskowych oraz budynków w budowie.

KWotA dotACji 

  Gmina Ciepielów udziela dotacji w wysokości            
50 % wartości kosztów kwalifikowanych 
zadania, przy czym ustala się górne limity 
tych kosztów:

1)  nie więcej niż 5000,00 zł na zakup : 
a) kotłów na paliwa stałe lub biomasę                                  
    (z wyjątkiem kotłów opalanych węglem,                     
    w tym tzw. „ekogroszkiem”)
b)  kotłów zasilanych prądem elektrycznym,

2) nie więcej niż 10000,00 zł na zakup : 
a) kotłów gazowych,
b) kotłów na lekki olej opałowy,
 

Kiedy MożNA 
uZySKAć dotACję

Dotację można uzyskać po złożeniu wniosku   
i podpisaniu umowy na dofinasowanie.

NAbór WNioSKóW

Nabór wniosków odbywać się będzie co 
roku w latach 2020-2025 w dniach od 15 
do 31 marca. Wnioski należy składać do 
Sekretariatu Urzędu Gminy. 



KWAlifiKoWAlNość 
kosztów 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczane 
będą wyłącznie koszty poniesione na 
zakup urządzenia grzewczego. Wszystkie 
urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych 
muszą być fabrycznie nowe.

Nie będą dofinansowane koszty :                         
-   przygotowania dokumentacji technicznej,                                                                                                                                     
    koniecznej do realizacji zadania,                                                                        
-   demontażu starego źródła ciepła 
     zasilanego paliwem stałym lub biomasą,              
-   montażu nowego kotła, przyłączy 
    i instalacji.

 
Kiedy NAleży 

WyKoNAć iNWeStyCję

Wymianę kotła należy wykonać zgodnie 
z podpisaną z Gminą umową do dnia 30 
września.

Kiedy WyPłACAMy dotACję

Dotację wypłacamy na konto bankowe 
wnioskodawcy w ciągu 30 dni od daty 
sporządzenia protokołu montażu nowego 
urządzenia i sprawdzenia przez Komisję 
poprawności i kompletności dokumentów 
związanych z zadaniem objętym dotacją,                        
w tym faktur potwierdzających zakup 
nowego kotła do centralnego ogrzewania.

iNforMACje, 
NieZbędNe doKuMeNty

Szczegółowe informacje dotyczące 
dofinasowania, w tym między innymi wzór 
wniosku o udzielenie dotacji określone 
są Uchwałą Nr XVIII/101/2020 Rady Gminy 
Ciepielów z dnia 20 lutego 2020 roku w 
sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
oraz trybu postepowania w sprawie 
udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia 
na dofinasowanie wymiany kotłów do 
centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne 
ze środków budżetowych Gminy Ciepielów 
na lata 2020-2025

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku 
dostępne są na stronie internetowej 

www.ciepielow.pl

  

Broszura ma charakter informacyjny 
i nie stanowi wykładni prawa
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