
                                                                                                                                                                                   

 
                                                    Uchwała nr LV/77/2018 
                                                     Rady Miejskiej  w Giżycku 
                                                      z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Miejskiej Giżycko na zadania służące ochronie powietrza. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami), art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze 
zmianami) Rada Miejska w Giżycku  uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na zadania służące 
ochronie powietrza na terenie Gminy Miejskiej Giżycko. 
§ 2. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób rozliczenia dotacji celowej 
określa załącznik nr 1 do uchwały. 
§ 3. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje określana jest corocznie w uchwale Rady 
Miejskiej w Giżycku zatwierdzającej budżet Gminy na dany rok budżetowy. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-mazurskiego 
 
 
                                     Przewodniczący  

                                   Rady Miejskiej w Giżycku 
                                         Cezary Piórkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 
do uchwały nr LV/77/2018  
Rady Miejskiej w Giżycku 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
Regulamin określający zasady i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji w zakresie ochronie powietrza na ternie Gminy Miejskiej Giżycko 

 
Rozdział 1 

Zasady udzielania dotacji 
§ 1.1 Regulamin określa zasady i tryb wspierania przedsięwzięć na terenie Gminy Miejskiej 
Giżycko zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego z zakresie ochrony powietrza, 
zgodnie z obowiązujących przepisami prawa. 
2. O dotację celową mogą ubiegać się: 
1) osoby fizyczne , 
2) wspólnoty mieszkaniowe, 
3) osoby prawne,  
4) przedsiębiorcy, 
5) jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi.  

§ 2.1. Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc de 
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 
r. poz. 1808) a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy 
określonych w przepisach Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się 
przepisy: 

1) Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis ( Dz. U. UE. L 2013.352.1), 

2) Rozporządzenie Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym ( Dz. U. UE. L 2013.352.9), 

3) Rozporządzenie Komisji UE nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury ( Dz. U. UE. L 2014.190.45), 
 

§ 3.1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie zmiany sposobu 
ogrzewania węglowego na proekologiczne a w szczególności: 
1) wymiany kotłów i pieców na paliwo stałe na kotły ze sterowanym procesem spalania                 
i automatycznym dozowaniem paliwa stałego (biomasy) nie wyposażone w dodatkowe palenisko, 
spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasa pod względem granicznych wartości 
emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem 
zasilania paliwem, co potwierdza dokument wydany przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub inną jednostkę akredytującą w Europie, będącą 
sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA 
(European co-operation for Accreditation); 
2) wymiany kotłów i pieców węglowych na ogrzewanie: 
a) gazowe, 
b) olejowe, 
c) elektryczne, 
d) z wykorzystaniem pompy ciepła; 



3) podłączenia wnioskowanej nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
2. Dotacja obejmuje koszty poniesione od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku           
o rozliczenie dofinansowania, t. j. : 
1) koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, wtym koszty przygotowania 
wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentację w przypadku pozyskania środków      
z innych źródeł, 
2) koszty zakupu i montażu instalacji i urządzeń, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, 
3) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń, 
4) koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, 
5) koszty wykonania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i przyłączy wraz z materiałami. 
3. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów 
wymaganych zapisami zawartej umowy. 
4. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie realizacji zadania, wymienionego w §3. ust. 1 
dla danego lokalu i budynku.  
5. Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych, 
altan, budynków w budowie oraz inwestycji zrealizowanych przed dniem wejścia w życie 
niniejszego regulaminu. 
6. Dotacja nie może pokrywać przeznaczonych na ten sam cel finansowanych lub 
dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 
7. Dotacją objęte są urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające 
wszelkie wymagane normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce. 
§ 4.1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Miejskiej Giżycko 
w danym roku budżetowym. 
2. Dotacja przedzielana jest w wysokości 50% realizowanej inwestycji lecz nie więcej niż 3000,00 
zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 
3.W przypadku dotacji podmiotu będącego czynnym płatnikiem podatku VAT, instalacja będzie 
dofinansowana do kosztów netto. 

 
Rozdział 2 

Kryteria i warunki do spełnienia w celu uzyskania dotacji 
§ 5.1 Kryterium uzyskania dofinansowania do zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne 
następuje po spełnieniu jednego z warunków: 
1) likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c. o. 
opalanych węglem lub koksem, 
2) brak innego źródła ogrzewania,   
3) wymiana tradycyjnych źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na proekologiczne. 

§6. W zakresie , w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de 
minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i akwakulturze , przepisy uchwały 
mają zastosowanie do 31 grudnia 2020 r. 
 

Rozdział 3 
Kryteria wyboru inwestycji lub zdania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia 

dotacji 
§ 7.1 Podmioty wskazane § 1, ubiegające się o udzielenie dotacji celowej na zadania określone     
w   § 3 ust. 1, składają pisemny wniosek. 
2. Wnioski o dotację celową składa się do Burmistrza Miasta Giżycka w terminie do 30 września 
roku, w którym ma być dotacja, z tym, że w 2018 roku wnioski można składać do 30 listopada 
2018 r.  
3. Rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności, w miarę 
posiadanych środków finansowych,  z uwzględnieniem kryteriów określonych w § 5. 



4.W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, do wniosku należy dołączyć informacje określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., poz. 311) albo w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 11 czerwca 2010 w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się       
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., poz.810).Podmioty 
ubiegające się o pomoc de minimis są zobowiązane również do przedstawienia wszystkich 
zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis  
w rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegały się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających go w latach podatkowych albo o  oświadczenie o wielkości pomocy de minimis 
w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymały w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.  
5. Jeżeli wniosek o o udzielenie dotacji jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do jego 
uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wnioskodawcy wezwania. Jeżeli 
w wyznaczonym terminie nie usunięto braków we wniosku, pozostaje on bez rozpatrzenia.  
§ 8. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Burmistrz Miasta Giżycka, biorąc pod 
uwagę spełnienie warunków formalnych wniosku. 
§ 9.1 Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie umowy. 
2. Przekazanie środków nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy dotacji. 
3. Dotacja będzie wypłacona na wskazany w umowe o udzielenie dotacji rachunek bankowy. 
 

Rozdział 4 
Sposób rozliczenia dotacji 

§ 10.1 Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca przedkłada rozliczenie dotacji celowej,               
w terminie 14 dni od zakończenia inwestycji. 
2. Do rozliczenia wnioskodawca załącza: 
1) imienne faktury/rachunki wraz z potwierdzeniem zapłaty, dokumentujące poniesione koszty       
w okresie od dnia podpisania umowy, którą wnioskodawca zawarł z dotującym, 
2) atest/deklarację/certyfikat lub aprobatę techniczną wykazujące, że zapewniono zgodność                 
z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowymi – odpowiednie warunki 
higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska. 
3) protokół instalatora z podłączenia źródła ogrzewania; 
4) protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego w przypadku 
wymiany źródła ciepła na źródło ekologiczne węglowe (biomasa), gazowe, olejowe; 
5) protokół próby szczelności instalacji gazowej w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło 
gazowe; 
6) protokół odbioru sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia                   
w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło elektryczne; 
7) w przypadku podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej umowę o dostawę 
ciepła na nowe przyłącze zawartą z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Giżycku. 
8)oświadczenie o trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania 
3. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 
252 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 
2077 ze zmianami). 

 
Przewodniczący 

                                                                                                   Rady Miejskiej w Giżycku 
                                                                                                           Cezary Piórkowski 

 


