
INSTRUKCJA „KROK-PO-KROKU” 
GMINNY PROGRAM WYMIANY PIECÓW  

 

Szczegóły Gminnego Programu Wymiany Pieców reguluje Uchwała Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 27lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców wraz ze zmianami wprowadzonymi 
Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 tycznia 2019r. oraz Uchwałą Nr 
LXII/470/2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 lipca 2022 r. 

Dotacje celowe udzielane są na: 

 wymianę źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na źródło ciepła zasilane gazem, 
 wymianę źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na gruntową pompę ciepła, 
 wymianę źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na powietrzną pompę ciepła powietrze-

powietrze lub powietrze-woda. 

Wnioskodawca może uzyskać 70% kosztów zakupu nowego pieca oraz kosztów likwidacji starego 
pieca, jednak nie więcej niż: 

 10.000,00 zł w przypadku montażu pieca zasilanego gazem, 
 15.000,00 zł w przypadku montażu gruntowej lub powietrznej  pompy ciepła. 

Program skierowany jest do: 

 osób fizycznych, 
 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 
 osób prawnych, 
 wspólnot mieszkaniowych, 
 jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi. 

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI INWESTYCJI NIE MOŻE NASTĄPIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY Z GMINĄ 
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 

Pełna dokumentacja Gminnego Programu Wymiany Pieców wraz z wszystkimi formularzami 
dostępna jest: 

 na stronie internetowej www.lomianki.pl/Aktualności 
 na stronie BIP Łomianki www.bip.lomianki.pl/Prawo Lokalne/Uchwały Rady Miejskiej 
 w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomiankach -                        

ul. Warszawska 71,   05-092 Łomianki pok. 5 (tel. 22 888 98 87) 

INSTRUKCJA 

KROK 1 
ZGROMADZENIE DOKUMENTACJI 

1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej. 
2. Dokumentacja inwestycji określająca jej zakres rzeczowo – finansowy (informacja o likwidowanym 

źródle ciepła wraz z dokumentacją fotograficzną, opis inwestycji, kosztorys inwestorski, 
przykładowa oferta firmy wykonawczej z opisem i wyceną inwestycji). 

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
4. Dokument uprawniający do prowadzenia prac budowlanych, jeżeli jest wymagany lub 

oświadczenie, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument. 



5. Oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług. 
6. Wszystkie zaświadczenia i informacje dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy przedsiębiorców. 
7. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy. 

KROK 2 
ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W GMINIE 

1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej mija 15 września roku, w którym ma być 
realizowana inwestycja. 

2. Miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: Urząd Miejski w Łomiankach, 
ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki. 

3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach pod nr telefonu: 22 888 98 87. 

KROK 3 
WERYFIKACJA DOKUMENTACJI 

1. Weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji oraz ewentualne poprawki. 
2. Wizyta pracownika Urzędu Miejskiego w Łomiankach w miejscu realizacji inwestycji. 
3. Zaproszenie na podpisanie umowy o udzielenie dotacji. 

KROK 4 
REALIZACJA INWESTYCJI 

1. Realizacja prac montażowych. 
2. Likwidacja starego pieca. 
3. Dokonanie odbioru końcowego inwestycji. 
4. Zapłata za przeprowadzone prace. 

 

KROK 5 
ROZLICZENIE DOTACJI 

1. Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji z pełną dokumentacją rozliczeniową : 
a. wniosek o rozliczenie dotacji, 
b. kopia protokołu odbioru wykonanej inwestycji, 
c. oświadczenie uprawnionego wykonawcy instalacji o prawidłowości wykonanych prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami, 
d. oryginał faktury/rachunku wykonawcy inwestycji, 
e. dokument dotyczący likwidacji starego źródła ciepła, 
f. dokumentacja fotograficzna. 

2. Wizyta pracownika Urzędu Miejskiego w Łomiankach w miejscu realizacji inwestycji. 
3. Ewentualne poprawki wniosku o rozliczenie dotacji. 

KROK 6 
ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZADANIA 

1. Akceptacja rozliczenia przez Gminę. 
2. Przekazanie dotacji celowej na wskazany rachunek bankowy. 
3. Rozpoczęcie okresu trwałości inwestycji 5 lat od dnia akceptacji rozliczenia dotacji celowej. 


