UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp. na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z wymianą
systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Książ
Wlkp., trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej i sposobu jej rozliczania
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2016 r., poz. 446 ze zm.) art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 627 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Książ Wlkp.
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych
z wymianą systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy
Książ Wlkp. oraz tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej i sposób jej rozliczania.
2. Dotacja celowa przeznaczona jest na częściowe pokrycie poniesionych kosztów inwestycji, o której
mowa w ust.1 i obejmuje wydatki poniesione nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o udzielenie
dotacji.
3. Dotację mogą otrzymać podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 ze zm).
4. Wysokość środków na dotację określana jest corocznie w uchwale budżetowej Gminy Książ Wlkp.
5. Przez nowe ekologiczne źródło ogrzewania, o którym mowa w ust. 1 należy rozumieć
niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenie grzewcze (kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł
gazowo - olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., kocioł c.o. na biomasę).
§ 2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest :
1) użycie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania
wyłącznie fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, które zostały użyte i zamontowane po raz
pierwszy i które spełniają wymagane normy techniczne i dopuszczone są do użytkowania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej,
2) likwidacja wszystkich dotychczasowych służących do ogrzewania pieców lub kotłów węglowych
oraz brak innego ogrzewania, za wyjątkiem pieców kaflowych, w tym przypadku należy jednak trwale
usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym.
§ 3. 1. Nie udziela się dotacji na :
1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych lub kotłów na przepracowany olej,
2) instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowobudowanych obiektach,
3) instalowanie urządzeń grzewczych emitujących spaliny bezpośrednio do ogrzewanych pomieszczeń,
4) instalowanie systemów ogrzewania kominkowego.
2. Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio
udzielona dotacja z innego źródła.
§ 4. 1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia pisemnego
wniosku. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiąc jej
integralną część.
2. Do wniosku należy dołączyć:
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1) kopię decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
dotyczących planowanej inwestycji, jeżeli są wymagane,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie wymiana
systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania, a w przypadku, gdy
wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości-pisemną zgodę właściciela/zarządcy
nieruchomości na taka wymianę.
§ 5. W przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do
przedłożenia dodatkowo kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację
zadania inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia
zarządcy wspólnoty-kopii umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz zestawienie
lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem właścicieli, poświadczone przez zarządcę.
§ 6. 1. Dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.L.352, z 24.12.2013), Rozporządzenia Komisji (UE) nr
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L. 352, 24.12.2013), w przypadku
udzielenia dofinansowania przedsiębiorcom w odniesieniu do nieruchomości zajętych (w całości lub
części) na prowadzenie działalności gospodarczej . Udzielenie pomocy de minimis i pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie niniejszej uchwały ogranicza sie do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 do wniosku należy dodatkowo dołączyć wszystkie
zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych albo oświadczenie o wielkości otrzymanej w tym okresie pomocy de minimis lub pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie, oraz
1) 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. Nr 53, poz.
311 ze zm.),
2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).
§ 7. 1. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie czyni zadość wymaganiom określonym w niniejszej
uchwale, należy wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku w terminie 14 dni od doręczenia
wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.
2. Wniosek spełniający wymagania określone w niniejszej uchwale, stanowi podstawę do zawarcia
pomiędzy Gminą Książ Wlkp. a wnioskodawcą, umowy na dofinansowanie kosztów inwestycji, o której
mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały.
3. Wnioski będą rozpatrywane i realizowane według kolejności zgłoszeń do wysokości środków
przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
4. Wnioski, które zostaną rozpatrzone, ale niezrealizowane w danym roku budżetowym z powodu
braku środków, będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.
§ 8. Niepodpisanie przez wnioskodawcę umowy o dofinansowanie w terminie 14 dni od odebrania
pisemnego zawiadomienia o możliwości jej podpisania, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy,
oznacza rezygnację z otrzymania dofinansowania.
§ 9. Wnioskodawca obowiązany jest do eksploatacji nowego ekologicznego źródła ogrzewania przez
okres 5 lat od zrealizowania inwestycji.

Id: 16F36FD1-183B-4AC4-9CB0-78BAD6A1412D. Podpisany

Strona 2

§ 10. Dotacja udzielana jest jednorazowo w wysokości 50% ceny zakupu i montażu nowego
ekologicznego źródła ogrzewania, nie więcej jednak niż 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset
złotych) w przypadku instalacji urządzenia w budynku mieszkalnym oraz 1.500,00 zł (słownie: jeden
tysiąc pięćset złotych) w przypadku instalacji urządzenia w lokalu mieszkalnym.
§ 11. 1. Po zrealizowaniu inwestycji wnioskodawca złoży wniosek o wypłatę dotacji wraz
z następującymi dokumentami (kserokopiami - oryginały do wglądu) niezbędnymi do rozliczenia dotacji:
1) faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z realizacją inwestycji,
2) umowę kompleksową dostarczania paliwa lub energii elektrycznej,
3) informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego nowego ekologicznego źródła
ogrzewania,
4) protokół odbioru zawierający opis sporządzony przez wykonawcę realizującego wymianę systemu
ogrzewania i przez niego podpisany wraz potwierdzeniem likwidacji wszystkich dotychczasowych
służących do ogrzewania pieców lub kotłów,
5) oświadczenie wykonawcy dokonującego montażu nowego ekologicznego źródła ogrzewania
o wykonaniu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi,
6) dokument potwierdzający demontaż i przekazanie do likwidacji dotychczasowych służących do
ogrzewania pieców lub kotłów, wystawiony przez uprawnionego wykonawcę.
§ 12. 1. Po przedłożeniu dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji upoważnieni pisemnie
pracownicy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. z co najmniej 7-dniowym uprzedzeniem mogą
przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację inwestycji.
2. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 1 może być przeprowadzana kontrola przed
rozpoczęciem zadania inwestycyjnego i na każdym etapie jego realizacji w zakresie sposobu wymiany
i eksploatacji nowego ekologicznego źródła ciepła w okresie 5 lat od daty zrealizowania inwestycji.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/187/2016
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2016 r.
…………………………………………………
(miejscowość i data)

Burmistrz Książa Wlkp.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na wymianie systemów
ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania

1. Składający wniosek:
 osoba fizyczna
 wspólnota mieszkaniowa
 osoba prawna
 przedsiębiorca
 jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową
osobą prawną
 inny podmiot
2. Imię i nazwisko / nazwa:…………………………………………………...…….
……………………………………………………………………........................
3. Adres korespondencyjny:…………………………………………………...……
………………….………………………………………………………………...
4. Tel. kontaktowy ( podanie nie jest obowiązkowe ) :
………………………………………………………............................................
5. PESEL: …………………………………………………………………………..
6. NIP:……………………………………………………………………….............
7. Tytuł prawny do nieruchomości:
 własność
 współwłasność
 użytkowanie wieczyste
 najem
 trwały zarząd
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 użytkowanie
 inny tytuł prawny …………………………………………………..........
8. Dane dotyczące nieruchomości, na której nastąpi wymiana systemu ogrzewania
węglowego na nowe ekologiczne źródło ciepła ( oznaczenie geodezyjne, numer
księgi wieczystej, adres):
……………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………....................
9. Informacja czy na nieruchomości objętej wnioskiem prowadzona jest
działalność gospodarcza:
 tak
 nie
10. Informacja czy na nieruchomości objętej wnioskiem prowadzona jest
działalność gospodarcza w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa:
 tak
 nie
11. Rodzaj planowanego nowego ekologicznego źródła ogrzewania:
 gazowe
 elektryczne
 olejowe
 gazowo - olejowe
 na biomasę
12. Planowany koszt inwestycji : ………..…………………………………………..
13. Planowana moc źródła w kW : ………………………………………………….
14. Planowany termin realizacji inwestycji : ………………………………………..
15. Nazwa banku oraz nr rachunku bankowego wnioskodawcy, na który ma być
przekazana dotacja :
…………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………….............

…………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki*:

1) kopia decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na
budowę dotyczących planowanej inwestycji,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie
wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania,
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a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości pisemną zgodę
właściciela/zarządcy nieruchomości na taka wymianę,
3) oświadczenie Wnioskodawcy o okresie eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła,
4) w przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do
przedłożenia dodatkowo kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na
realizację zadania inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz
w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty-kopii umowy o sprawowaniu zarządu
nieruchomością wspólną oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze
wskazaniem właścicieli, poświadczone przez zarządcę,
5) w przypadku, gdy pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia
Komisji(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.L.352,
z 24.12.2013), Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. L. 352, 24.12.2013), w sytuacji udzielenia dofinansowania
przedsiębiorcom w odniesieniu do nieruchomości zajętych (w całości lub części) na
prowadzenie działalności gospodarczej wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie , jakie podmiot otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o
wielkości otrzymanej w tym okresie pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie
oraz
a) 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. Nr 53, poz. 311 ze zm.),
b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

*niepotrzebne należy wykreślić.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2016 r.

W celu poprawy jakości stanu środowiska naturalnego, przez ograniczenie jego
zanieczyszczenia, na terenie Gminy Książ Wlkp. planuje się wprowadzić dotację celową ze
środków budżetu gminy, będącą wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania
proekologiczne służące ochronie powietrza. W celu określenia zasad udzielania dotacji trybu
postępowania przy jej udzielaniu i sposobu jej udzielania dotacji przyjęto rozwiązania zawarte w
niniejszym projekcie uchwały. Dotacja stanowić będzie mechanizm zachęcający mieszkańców do
inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania.
Wydatki przeznaczone w budżecie gminy Książ Wlkp. na ochronę środowiska zgodnie
z ustawą Prawo ochrony środowiska pochodzić mogą z wpływów z różnych opłat, w tym opłat za
korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808) projekt uchwały wraz z załącznikiem
w dniu 18 listopada 2016 r. został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezes UOKiK przesłał informację dnia
12 grudnia 2016 r., iż nie zgłasza zastrzeżeń do przedmiotowego projektu uchwały. Natomiast
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ustawowym terminie nie przedstawił zastrzeżeń dotyczących
przejrzystości zasad udzielania pomocy.
Ze względu na konieczność wykonania art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 627 ze zm.), nie ma możliwości podjęcia
alternatywnych, w stosunku do proponowanej uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie
zamierzonego celu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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