
UCHWAŁA NR XLIX/ 258/2018
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na   dofinansowanie 
kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. 
poz.1875 z póź.zm.1)) oraz art. 403 ust. 4-6  w związku z art. 400a ust. 1 pkt.21 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2017r. poz.519 z póź.zm.2)) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się ,,Zasady udzielana dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie 
kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych” stanowiące  załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia jej  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

1) Dz.U. z 2017r. poz. 2232, z 2018r. poz. 130
2) Dz.U. z 2017r. poz. 785, poz.898, poz.1089,poz.1529, poz.1566, poz.1888, poz. 1999, poz.2056 i poz.2290,Dz.U. 

z 2018r. poz.9,poz.88, M.P. z 2017r. poz. 875 i poz. 982
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Załącznik do uchwały Nr XLIX/ 258/2018

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 28 lutego 2018 r.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów instalacji 
proekologicznych systemów grzewczych

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne

§ 1. 1 Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie 
kosztów realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu ochronę powietrza w zakresie ograniczenia niskiej 
emisji poprzez:

1) modernizację(wymianę)  istniejącego systemu ogrzewania, polegającą na likwidacji dotychczasowego 
źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającego wymagań, określonych w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju  i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe 
(Dz.U. poz. 1690) i jego trwałym zastąpieniu poprzez nowe źródło ciepła.

2) zastosowanie w nowo budowanych budynkach ekologicznych instalacji grzewczych.

2. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła  zasilanego 
paliwem stałym zgodnie z ,, Regulaminem programu EKOpiec 2018”  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Toruniu.

Rozdział 2.
Ogólne zasady udzielania dotacji.

§ 2. 1 Dotacja na modernizację lub budowę ekologicznego ogrzewania dotyczy  kosztów:

1) zakupu,

2) montażu,

3) uruchomienia źródła ciepła.

2. Materiały użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające  
z obowiązujących norm .

3. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/lokal mieszkalny może być udzielone jedno 
dofinansowanie.

4. Od konieczności likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, o którym mowa w § 1.ust.1pkt.1 
można odstąpić w przypadku:

1) gdy piece kaflowe są objęte ochroną konserwatorską zabytków, pod warunkiem stałego usunięcia 
połączenia pieca z przewodem kominowym;

2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia 
pieca z przewodem kominowym;

3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia, 
w którym się znajduje.

5. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami 
nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany 
w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na których 
posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby 
mieszkaniowe.

6. Dotacja nie obejmuje:

1) kosztów dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania inwestycji;
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2) zakupu przenośnych źródeł ciepła( tj. dmuchaw, przenośnych grzejników olejowych i elektrycznych itp.) 
pieców akumulacyjnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego;

3) zmiany lub modernizacji istniejącego już ogrzewania wykorzystującego niskoemisyjne źródła ciepła;

4) kosztów poniesionych przed dniem podpisania z Gminą Gniewkowo umowy dotacji.

                                                                       Rozdział 3.

                            Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji  

§ 3. 1.  Dotacji udziela się na wniosek:

2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać w szczególności:

1) dane personalne wnioskodawcy;

2) adres nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja objęta wnioskiem;

3) krótki opis techniczny przedsięwzięcia;

4) rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja;

5) oświadczenie, że na realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku nie została udzielona  dotacja 
z budżetu Gminy Gniewkowo;

6) ) oświadczenie, że wszystkie posiadane piece/kotły c.o. opalane węglem lub koksem w ramach zmiany  
systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym;

7) kserokopię dokumentu określającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością –potwierdzoną  za 
zgodność z oryginałem;

8) zgodę współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania lub  oświadczenie wyznaczonego  
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie   i rozliczenie dotacji, 
w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji (oryginał).

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1.

4. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie  Urzędu Miejskiego w  Gniewkowie lub droga 
pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 stycznia 11, 88-140 Gniewkowo (decyduje data 
wpływu) po ogłoszeniu przez Burmistrza Gniewkowa naboru wniosków.

5. Ogłoszenie, o którym mowa w § 3 ust. 4 zamieszczone będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Gniewkowie i na stronie internetowej Gminy Gniewkowo.

6. Wnioski rozpatrywane będą raz w roku,  według kolejności zgłoszeń, przez komisję powołaną przez 
Burmistrza Gniewkowa. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu 
do uzupełnienie w terminie 7 dni  pozostaną bez rozpatrzenia.

7. Komisja dokonuje oględzin istniejącego źródła ciepła podlegającego wymianie bądź likwidacji 
potwierdzając zasadność przeprowadzenia inwestycji w protokole.

8. Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacyjnym nie przysługuje odwołanie.

9. Wnioski, które nie zostały zrealizowane w danym roku nie przechodzą na kolejny rok.

10. Dotacja udzielana jest przez Burmistrza Gniewkowa na podstawie umowy zawieranej w formie 
pisemnej. Beneficjent podpisując umowę zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie  i na 
zasadach w niej określonych.

Rozdział 4.
Wysokość dofinansowania

§ 4. 1 Dotacja celowa na modernizacje lub instalację ekologicznego ogrzewania będzie udzielana 
jednorazowo  i wynosi 2.000 zł.

2. Dotacja udzielana jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów zmiany systemu grzewczego.

Rozdział 5.
Rozliczenie dofinansowania

§ 5. .1 Rozliczenie dotacji dokonywane jest po zakończeniu inwestycji na podstawie:
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1) oryginałów faktur i dowodów ich zapłaty, określających koszty poniesione na realizację inwestycji ;

2) sprawozdania z realizacji inwestycji , złożonego Burmistrzowi Gniewkowa, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2;

3) protokolarnego odbioru wykonanych prac przez upoważnionych przedstawicieli Burmistrza Gniewkowa.

2. Wypłata dotacji nastąpi po protokolarnym odbiorze polegającym na wizji w terenie w celu określenia 
faktycznego montażu instalacji na danej nieruchomości, na rachunek bankowy wnioskodawcy wskazanym we 
wniosku.

Załącznik nr 1

do zasad udzielania dotacji celowej

z budżetu Gminy Gniewkowo na

dofinansowanie kosztów instalacji

proekologicznej systemów grzewczych

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

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

imię,nazwisko,adres zamieszkania, tel. do kontaktu

.......................................................

miejscowość, data

Burmistrz Gniewkowa

ul. 17 stycznia 11

 88-140 Gniewkowo

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na dofinansowanie kosztów 
instalacji proekologicznych systemów grzewczych.

1. Adres nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja objęta wnioskiem.

miejscowość……………………………………………………………………………………………

ulica ……………………………………………………………………………………………………….

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

2. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia ( typ źródła ciepła)…………………….

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

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

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

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

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

3. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja………………………..

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

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

Do wniosku należy dołączyć

1) oświadczenie, że na realizację przedsięwzięcia opisanego we wniosku nie została udzielona  dotacja 
z budżetu Gminy Gniewkowo;

2) oświadczenie, że wszystkie posiadane piece/kotły c.o. opalane węglem lub koksem w ramach zmiany  
systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym;

3) kserokopię dokumentu określającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością –potwierdzoną  za 
zgodność z oryginałem;
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4) zgodę współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania lub  oświadczenie wyznaczonego  
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie   i rozliczenie dotacji, 
w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji(oryginał).

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

data                                                                                                   czytelny podpis

Załącznik nr 2

do zasad udzielania dotacji celowej

z budżetu Gminy Gniewkowo na

dofinansowanie kosztów instalacji

proekologicznej systemów grzewczych

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

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

imię,nazwisko,adres zamieszkania, tel. do kontaktu

.......................................................

miejscowość, data

Burmistrz Gniewkowa

                                                                                                                                  ul. 17 stycznia 11

                                                                                                                                 88-140 Gniewkowo

Sprawozdanie z realizacji inwestycji 

 Umowa dotacji Nr……………………………………… z dnia ……………………………

1. Określenie zadania będącego przedmiotem dotacji celowej:

⎕   inwestycja dotycząca zmiany systemu grzewczego opartego na paliwie stałym i

zastąpienie go przez źródła proekologiczne;

⎕   zastosowanie w nowo budowanych budynkach ekologicznych instalacji grzewczych.

2. W związku z zakończeniem realizacji wymiany- zakupu  źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, 
na ekologiczne urządzenia grzewcze, zgłaszam gotowość do protokolarnego odbioru inwestycji oraz składam 
następujące dokumenty:

⎕  kserokopię (oryginał do wglądu) protokołu odłączenia pieca(ów) sporządzonego przez

osobę upoważnioną,

⎕  kserokopię (oryginał do wglądu) protokołu podłączenia urządzenia grzewczego przez

uprawnionego instalatora,

⎕   kserokopię (oryginał do wglądu) protokołu uruchomienia instalacji gazowej wystawionego

przez operatora sieciowego dystrybucji gazu,

⎕ kserokopię (oryginał do wglądu) faktury VAT za zakup ekologicznego urządzenia.

……………………………………………………………………

Podpis dotowanego lub uprawnionych do jego reprezentowania

*właściwe zaznaczyć
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UZASADNIENIE

W celu poprawy jakości środowiska naturalnego, przez ograniczenie jego zanieczyszczenia,
na terenie Gminy Gniewkowo, planuje się wprowadzić dotację celową ze środków budżetu
Gminy Gniewkowo, będącą wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania
proekologiczne służące ochronie powietrza.
Zgodnie z art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z
2017r. poz. 519 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej między innymi w zakresie określonym w art.400a ust. 1 pkt
21 wyżej cyt. ustawy, tj. przedsięwzięć z wiązanych z ochroną powietrza.
Przepis art.403 ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska stanowi,
że zasady udzielania dotacji celowej, obejmują w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i
sposób jej rozliczania określa odpowiednia rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.
Jednocześnie w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania dodatkowych środków
finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu, z Programu priorytetowego EKOpiec 2018 zaistniała konieczność podjęcia uchwały
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Gniewkowo na
dofinansowanie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych.
Beneficjentem wyżej wymienionego programu są gminy, występujące z wnioskiem
w imieniu beneficjentów końcowych, będących właścicielami lub współwłaścicielami
nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny
wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny
jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości 2.000 zł do wymiany jednego
źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.
Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej jest równoczesne udzielenie przez gminę dotacji w wysokości minimum
2.000 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym
lub lokalu mieszkalnym.

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza jest zasadne.
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