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
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 (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 403 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 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 związanych ze zmianą systemu ogrzewania,
zakupem i montażem pompy ciepła lub kolektorów słonecznych.
2. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1, w tym kryteria wyboru zadań do dofinansowania
oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia, określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Kołwzan
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/151/2015
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i
montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych.
§ 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie realizacji jednego z zadań, tj.: zmiany systemu
ogrzewania lub zakupu i montażu pompy ciepła lub zakupu i montażu kolektorów słonecznych.
§ 2. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której
realizowane będzie zadanie, zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Drezdenko.
§ 3. Warunkiem uzyskania dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem
stałym, brak innego źródła ogrzewania oraz zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ogrzewanie: gazowe, elektryczne lub olejowe.
§ 4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest:
1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji przed przystąpieniem do zmiany systemu ogrzewania na
proekologiczny lub przed montażem pompy ciepła lub kolektorów słonecznych (wzory wniosków stanowią
załączniki nr 1 i 2 do załącznika nr 1 Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany
systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych),
2) dołączenie do wniosku kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu lub
budynku, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania lub montaż pompy ciepła lub
kolektorów słonecznych i zgody współwłaścicieli na realizację danego zadania,
§ 5. 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 2013r poz.885 z późn. zm.)
§ 6. 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.
§ 7. Dotacja celowa będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie:
1. 50% poniesionych kosztów w przypadku zmiany systemu ogrzewania, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.
2. 50% poniesionych kosztów w przypadku montażu i zakupu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych,
jednak nie więcej niż 6.000,00zł.
§ 8. § 8. Sposób rozliczania dotacji
1. Po zrealizowaniu zadania Beneficjent dostarcza dokumenty stwierdzające jego wykonanie:
a) kserokopie faktur wystawionych przez przedsiębiorcę za zakup elementów związanych z nowym systemem
ogrzewania i/lub za instalację nowego systemu ogrzewania (oryginał do wglądu),
b) kserokopię faktur wystawionych przez przedsiębiorcę za zakup elementów związanych z montażem pompy
ciepła lub kolektorów słonecznych i/lub za zamontowanie pompy ciepła lub kolektorów słonecznych
(oryginał do wglądu).
c) potwierdzenie odbioru robót przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.
§ 9. Gmina Drezdenko wypłaca kwotę dofinansowania osobie uprawnionej do jego uzyskania lub osobie
przez nią upoważnionej, w tym zarządcy i administratorowi nieruchomości, w terminie określonym w umowie i
pod warunkiem wykonania wszystkich zobowiązań nałożonych umową.
§ 10. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje w danym roku
kalendarzowym, nie zrealizowane wnioski rozpatrywane będą w następnych latach, według kolejności wpływu.
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§ 11. 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.
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 z późn. 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).
4. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy
ciepła lub kolektorów słonecznych udzielana będzie do dnia 31.12.2020r.

Id: 3CE0B764-F778-4A90-A7C9-FC2B1A439B17. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1do Uchwały
Nr XV/151/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 9 grudnia 2015 r.
.............................................................................................................

Dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Adres
.............................................................................................................

telefon; e-mail , NIP /PESEL

Urząd Miejski
w Drezdenku
Wniosek o udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania
1. Wnoszę o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania
w lokalu/budynku* znajdującym się w ................................. przy ul........... ..............................................
2. Zmiana systemu ogrzewania polegała będzie na likwidacji ....................................................................
.................................................................................................................................................................
i wykonaniu .............................................................................................................................................
(rodzaj nowego systemu ogrzewania)

3. Moc cieplna zlikwidowanych pieców lub kotłów c.o. (w MW)..............................................................
4. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku*, w którym nastąpi zmiana systemu ogrzewania .....................
..................................................................................................................
5. Termin wykonania prac..........................................................................
6. Kwotę dotacji proszę przekazać przelewem na konto w banku:
.................................................................................................................................................................
7.Uwagi: ..................................................................................................................................................
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Oświadczam, że:
1.Jestem właścicielem/współwłaścicielem/najemcą/administratorem/zarządcą* lokalu/budynku*, w
którym nastąpi zmiana systemu ogrzewania. Lokal/budynek* jest/nie jest* wykorzystywany do
prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wszystkie posiadane piece lub kotły c.o. opalane paliwem stałym w liczbie …........, w ramach
zmiany systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane.
3. Zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na
dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów
słonecznych (Uchwała Nr XV/151/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r.).
4. Nie ubiegam się o dofinansowanie przedmiotowego zadania z innych bezzwrotnych źródeł.
5. Do wniosku załączam kserokopie następujących dokumentów (oryginały do wglądu) :
1) Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku, w którym będzie
realizowana zmiana systemu ogrzewania: .................................................................................................
2) Zgoda właściciela/właścicieli/współwłaścicieli* na realizację tego zadania (w przypadku, gdy
wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem).
3) Oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
4) Zaświadczenie o pomocy de minimis
5)Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Inne .........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
…..............................................................
data i podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr XV/151/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 9 grudnia 2015 r.
.............................................................................................................

Dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie dotacji
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Adres
.............................................................................................................

telefon; e-mail , NIP /PESEL

Urząd Miejski
w Drezdenku
Wniosek o udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu pompy ciepła/kolektorów słonecznych*
1. Wnoszę o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem i montażem pompy
ciepła/kolektorów słonecznych* w budynku mieszczącym się
w..............................................................................................................................................................
przy ul.......................................................................................................................................................
2. Powierzchnia użytkowa budynku, w którym nastąpi montaż pompy ciepła/kolektorów słonecznych*
.................................................................................................................................................................
3. Moc zamontowanej pompy ciepła /powierzchnia czynna kolektorów słonecznych* ...............................
4. Termin wykonania prac ........................................................................................................................
5. Kwotę dotacji proszę przekazać przelewem na konto w banku:
.................................................................................................................................................................
6.Uwagi ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Jestem właścicielem/współwłaścicielem/najemcą/administratorem/zarządcą* budynku, w którym
nastąpi montaż pompy ciepła/kolektorów słonecznych*. Budynek ten jest/nie jest* wykorzystywany do
prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na
dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów
słonecznych (Uchwała Nr XV/151/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r.).
3. Nie ubiegam się o dofinansowanie przedmiotowego zadania z innych bezzwrotnych źródeł.
4. Do wniosku załączam kserokopie następujących dokumentów (oryginały do wglądu) :
1) Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny budynku, w którym będzie realizowany montaż
pompy ciepła /kolektorów słonecznych* ...................................................................................................
2) Zgoda właściciela/właścicieli/współwłaścicieli* na realizację tego zadania (w przypadku, gdy
wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem).
3) Oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli dotyczy).
4) Zaświadczenie o pomocy de mini mis

Id: 3CE0B764-F778-4A90-A7C9-FC2B1A439B17. Podpisany

Strona 1

5) Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
6) Inne .....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

…........................................................
data i podpis wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 403 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z
2013r., poz. 1232 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
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.);
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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 realizacji zadań związanych ze zmianą
systemu ogrzewania, zakupem i montażem pompy ciepła lub kolektorów słonecznych, proponuje się
uchwalić zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy, z przeznaczeniem na ten cel.
Dotowanie będzie realizowane w ramach środków finansowych budżetu gminy pochodzących z
opłat i kar środowiskowych.
Projekt uchwały uzgodniono z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art. 7 ust.3 i ust.3a ustawy z dnia 30.04.2004r o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U z 2007r Nr 59 poz.404 ze zm.)
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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