
UCHWAŁA NR XXVII/267/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów 
modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o 
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 403 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko ze środków 
pochodzących z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu ochronę 
powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji poprzez:

1) modernizację (wymianę) źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na ekologiczne urządzenia grzewcze,

2) zastosowanie w nowo budowanych budynkach ekologicznych urządzeń grzewczych.

2. Za ekologiczne urządzenia grzewcze uznaje się:

1) kotły elektryczne, olejowe, gazowe,

2) automatyczne kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa,

3) niskoemisyjne kotły c.o. nowej generacji na paliwo stałe o wysokiej sprawności energetycznej (powyżej 
80%) - z mechanicznym podawaniem paliwa stałego lub retortowych z ciągłym, automatycznym 
dozowaniem paliwa stałego, posiadających stosowny atest, lub świadectwo badania na „znak 
bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez Instytut posiadający stosowne uprawnienia,

4) urządzenia wykorzystujące tzw. odnawialne źródła energii to jest: pompy ciepła, kolektory słoneczne 
współpracujących pracą kotła gazowego, kotła olejowego, kotła elektrycznego, niskoemisyjnego kotła c.o. 
nowej generacji na paliwo stałe.

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

1) zakupu kotła elektrycznego, gazowego lub olejowego,

2) zakupu pompy ciepła,

3) zakupu kolektorów słonecznych,

4) zakupu kotła na ekogroszek z paleniskiem retortowym,

5) zakupu kotła na pelet z paleniskiem retortowym,

6) zakupu kotła kondensacyjnego.

§ 3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie realizacji jednego z zadań, wymienionego w §1 ust.1 
dla danego lokalu lub budynku.

§ 4. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której 
realizowane będzie zadanie, zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Drezdenko.

§ 5. Warunkiem uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne jest:

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 ekologiczne urządzenia 
grzewcze,

4. zastosowanie w nowo budowanych budynkach mieszkalnych ekologicznych urządzeń grzewczych,
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5. złożenie wniosku z  załącznikami do Urzędu Miejskiego w Drezdenku w terminie do dnia 30 maja 
danego roku kalendarzowego z wyłączeniem roku 2016 w terminie do dnia 31.08.2016 r.

1) dokument potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub budynku (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny 
lub umowa najmu wraz ze zgodą właściciela) w którym będzie realizowana modernizacji ogrzewania na 
ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania i zgoda współwłaścicieli na złożenie 
wniosku o dotację celową,

2) kserokopia imiennych rachunków w oryginale wystawionych na właściciela lub najemcę na zakup 
ekologicznego urządzenia grzewczego (w przypadku faktury na zakup wraz z montażem należy przedłożyć 
specyfikację określającą koszt zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego),

3) protokół odbioru wykonanego systemu ogrzewania ekologicznego przez osobę z uprawnieniami,

4) w przypadku instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych na paliwa stałe zaświadczenie o spełnieniu 
wymagań dotyczących efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń wydane przez 
placówki naukowo-badawcze posiadające certyfikat akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Badań i 
Certyfikacji w Warszawie,

5) w przypadku zastosowania urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła to jest 
pompy ciepła lub kolektorów słonecznych oświadczenie, iż zasadniczy system ogrzewania jest systemem 
ekologicznym,

6) oświadczenie, że w przedmiotowym lokalu lub budynku istniało tylko ogrzewanie na węgiel i koks i 
zostało zlikwidowane z chwilą modernizacji na ekologiczne,

7) w przypadku  zastosowania w nowo budowanych budynkach mieszkalnych ekologicznych urządzeń 
grzewczych zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu inwestycji 
budowy budynku.

§ 6. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie umowy zawartej zgodnie z wymogami określonymi w 
art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz.885 ze zm.)

§ 7. 1. Wypłata dotacji następuje po spełnieniu przez Wnioskodawcę wymogów określonych w umowie i 
niniejszej uchwale oraz jeżeli nie zostały wyczerpane środki finansowe przeznaczone na dofinansowania w 
danym roku kalendarzowym.

2. Gmina Drezdenko wypłaca kwotę dofinansowania osobie uprawnionej do jego uzyskania lub osobie 
przez nią upoważnionej, w tym zarządcy i administratorowi nieruchomości, na warunkach określonych w 
umowie.

3. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku 
kalendarzowym, nie zrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności wpływu.

§ 8. Dotacja celowa na modernizację lub budowę ekologicznego ogrzewania będzie udzielana jednorazowo 
i wynosić będzie 50% poniesionych kosztów o których mowa w §2 jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.

§ 9. 1. W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomości, na terenie której jest prowadzona działalność 
gospodarcza i stanowić będzie pomoc de minimis, jej udzielenie następuje na zasadach określonych w 
Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art.107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. L 352 z 24.12.2013 r., str. 1) lub 
stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, udzielenie takiego dofinansowania następuje zgodnie z 
Rozporządzeniem 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. L 352, z 
24.12.2013 r., str. 9) lub stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie, udzielenie takiego dofinansowania 
następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z 27 czerwca 2014 r. (Dz. U. L 190, z 28.06. 
2014 r., str. 45) w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w 
sektorze rybołówstwa i akwakultury.

2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis 
zobowiązany jest do wniosku dołączyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
jaką otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
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2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest 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. Nr 53 poz. 311 ze zm.).

3. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dofinansowania stanowiącego pomoc de minimis w 
rolnictwie lub w rybołówstwie zobowiązany jest do wniosku dołączyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
jaką otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, których zakres 
określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie (Dz. 
U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810).

§ 10. Dotacja udzielana będzie do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XV/151/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów zmiany systemu 
ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 403 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z
2016 r., poz. 672 ze zm.) zasady udzielania dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska określa
uchwałą Rada Miejska.
Zgodnie z art. 403 ust.2 do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32
i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.
402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych
dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
Art. 400a. ust.1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje:

2) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
5) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie
środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
8) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
9) przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji
polegających na samooczyszczaniu;
15) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów
kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych
zużycia wody i ciepła;
16) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do
informacji o środowisku;
21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
22) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania
bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
23) (uchylony);
24) wspomaganie ekologicznych form transportu;
25) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby,
powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących
metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
29) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów
zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
31) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują
przekroczenia standardów jakości środowiska;
32) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju;
38) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających
zwrotowi;
39) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
40) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z
organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
41) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
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publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.);
41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i
audytu (EMAS);
42) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady
zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.

Aby zwiększyć zainteresowanie mieszkańców i zachęcić do likwidacji wszystkich dotychczasowych
służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych węglem lub koksem, oraz inwestowanie w
ekologiczne urządzenia grzewcze ustalono zasady otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu ochronę powietrza poprzez ograniczenie
niskiej emisji poprzez:

a) modernizację (wymianę) źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na ekologiczne
urządzenia grzewcze,
b) zastosowanie w nowo budowanych budynkach mieszkalnych ekologicznych urządzeń
grzewczych.

Dotowanie będzie realizowane w ramach środków finansowych budżetu gminy pochodzących z
opłat i kar środowiskowych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 59 poz. 404 ze zm.) wystąpiono do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zaopiniowanie projektu
uchwały. Obie instytucje pismami z dnia 23 czerwca 2016 r. nie wyraziły zastrzeżeń do uchwały.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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