UCHWAŁA NR LVII/620/2018
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu
Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę
źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności
energetycznej oraz kryterium ekologicznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232), art. 400a ust 1 pkt 21, art. 403 ust.2, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017r poz. 519, 785, 898, 1074, 1529) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady i tryb udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra
Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła
w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz
kryterium ekologicznego.
§ 2. Traci moc uchwała NR XXXIII/306/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad
i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć
z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na
korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (Dz.
Urz. Woj. Maz. poz. 7796).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Góra Kalwaria.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zenon Nadstawny
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Załącznik do Uchwały Nr LVII/620/2018
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 31 stycznia 2018 r.
Zasady i tryb udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria,
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła
w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej
oraz kryterium ekologicznego
Rozdział 1.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§ 1. 1. Gmina Góra Kalwaria udziela dotacji celowej:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom.
2) Jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,
- będących właścicielami nieruchomości mieszkalnych lub podmiotami posiadającymi tytuł prawny
do dysponowania nieruchomością mieszkalną na terenie Gminy Góra Kalwaria, którzy zmieniają
system ogrzewania polegający na likwidacji pieców na paliwa stałe stanowiących jedyne czynne
źródło ogrzewania budynku (lokalu mieszkalnego) i na jego zamianie na ogrzewanie
proekologiczne, zmniejszające emisje szkodliwych substancji do środowiska. Dotacja celowa
dotyczy wyłącznie budynków (lokali mieszkalnych) istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej
uchwały w których był zainstalowany piec na paliwo stałe.
2. Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz prowadzącym działalność w zakresie
rolnictwa lub rybołówstwa i wykorzystującym nieruchomość o której mowa w ust. 1 do tej działalności,
dotacja celowa udzielana jest na zasadach określonych w przepisach dotyczących pomocy de minimis,
a udzielenie tej dotacji następuje (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) na zasadach
określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (D. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),
rozporządzeniu 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 miminis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013 r.) lub rozporządzeniu 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. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.), ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.),
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 w sprawie informacji składanych przez
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. z 2010.121.810 ze
zm.).
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3. Podmiotom o których mowa w ust. 2, dotacja stanowiąca pomoc de minimis może być udzielona na
podstawie niniejszej uchwały i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.), rozporządzeniu 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. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) lub rozporządzeniu 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. Urz. UE L
190 z 28.06.2014r.) nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku z możliwością stosowania przez kolejne
6 miesięcy.
§ 2. Dotacja celowa obejmuje częściowe pokrycie kosztów zakupu nowych źródeł ogrzewania,
określonych w § 4 ust. 1 niniejszego załącznika, zainstalowanych w budynkach mieszkalnych (lokalach
mieszkalnych).
§ 3. 1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji celowej jest likwidacja w budynku (lokalu
mieszkalnym) wszystkich dotychczasowych pieców opalanych paliwem stałym z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Od powyższej zasady można odstąpić w przypadku:
1) wykorzystania pieców kaflowych opalanych dotychczas paliwem stałym jako akumulacyjnego
ogrzewania elektrycznego,
2) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne i zostaną z nich usunięte połączenia z przewodem
kominowym,
3) gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków,
4) gdy piece są używane jako dekoracyjne kominki opalane drewnem.
§ 4. 1. Podmiotom, określonym w §1 ust. 1. niniejszego załącznika, udzielana jest dotacja celowa na
częściowe pokrycie kosztów zakupu nowego źródła ogrzewania:
1) kotłów gazowych c.o. przystosowanych wyłącznie do spalania gazu ziemnego lub gazów
węglowodorowych płynnych,
2) kotłów olejowych c.o. przystosowanych wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego,
3) kotłów gazowo-olejowych c.o. przystosowanych do
węglowodorowych płynnych i oleju opałowego lekkiego,

spalania

gazu

ziemnego,

gazów

4) elektrycznych urządzeń grzewczych.
2. Kocioł lub urządzenie grzewcze winno być trwale związane z budynkiem (lokalem mieszkalnym),
w którym zostało zainstalowane.
3. Nie przyznaje się dotacji celowej na zakupy przenośnych urządzeń grzewczych.
4. Nie podlegają dofinansowaniu koszty wykonania prac projektowych, instalacji, montażu kotłów lub
urządzeń grzewczych, zakupu dodatkowego wyposażenia oraz koszty eksploatacji.
§ 5. Dofinansowany system ogrzewania należy utrzymać przez okres co najmniej 5 lat od jego
zainstalowania.
Rozdział 2.
Warunki udzielania dotacji celowej
§ 6. Dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów zakupu źródła ogrzewania o którym mowa w §
4 ust. 1. niniejszego załącznika wynosi 50 % poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 4 000 zł.
§ 7. 1. O kolejności rozpatrywania wniosków o dotację celową decyduje data wpływu wniosku do
Burmistrza Gminy Góra Kalwaria.
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2. Dotacja może być udzielona jednemu Wnioskodawcy tylko raz w danym roku budżetowym bez
względu na liczbę posiadanych budynków (lokali mieszkalnych).
Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej
§ 8. 1. Burmistrz Gminy Góra Kalwaria informuje o terminie składania wniosków w danym roku
budżetowym.
2. Podmioty ubiegające się o dotacje celową w terminie określonym w ust. 1 i przed rozpoczęciem
planowanego przedsięwzięcia składają do Burmistrza Gminy Góra Kalwaria pisemny wniosek
o dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, zmiany systemu ogrzewania budynku (lokalu
mieszkalnego) na proekologiczny wraz z wymaganymi dokumentami.
3. Zakup i instalacja nowego urządzenia może nastąpić po zawarciu umowy o udzielenie dotacji
pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Góra Kalwaria.
4. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z warunkami zawartej
umowy oraz niniejszej uchwały.
5. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej, w której będzie realizowane
przedsięwzięcie,
2) Opis planowanego przedsięwzięcia zawierający:
a) opis dotychczasowego urządzenia grzewczego,
b) opis planowanego urządzenia grzewczego,
c) powierzchnie użytkową budynku (lokalu mieszkalnego),
d) przewidywane koszty zakupu nowego źródła ogrzewania,
e) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.
3) Podmiot o którym mowa w § 1 ust. 2 ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany nadto do
wniosku dołączyć:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się
o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości
wszystkich pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
otrzymanych w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
z 2010 r.Nr 53, poz.311, ze zm.).
4) Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest nadto
do wniosku odpowiednio dołączyć:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rolnictwie
i pomocy de minimis w rybołówstwie i pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym,
w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie
o wielkości wszystkich pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
otrzymanych w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacji określonych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.2010.121.810 ze zm.).
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6. Wniosek o przyznanie dotacji sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym komisja
powołana przez Burmistrza Gminy Góra Kalwaria.
Rozdział 4.
Sposób wypłaty i rozliczenia dotacji celowej
§ 9. 1. W celu wypłaty i rozliczenia dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest do:
1) złożenia wniosku o wypłatę dotacji,
2) zrealizowania przedsięwzięcia zgodnie z umową o udzieleniu dotacji,
3) złożenia faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup nowego źródła ogrzewania,
4) złożenia dokumentu potwierdzającego instalacje nowego źródła ogrzewania,
5) złożenia protokołu odbioru instalacji nowego źródła ogrzewania, sporządzonego pomiędzy
Wnioskodawcą a wykonawcą inwestycji,
6) złożenia dokumentu potwierdzającego przekazanie starego źródła ogrzewania podmiotowi
uprawnionemu do odbioru i zagospodarowania odpadów.
2. Rozliczenie dotacji nastąpi na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą
a Wnioskodawcą.
3. Załączniki do wniosku mogą być składane w oryginale lub w formie odpisu potwierdzonego
za zgodność z oryginałem przez notariusza. Załączniki będące oświadczeniami Wnioskodawcy składane
są w oryginale.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zenon Nadstawny
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