
 

 

UCHWAŁA NR XLIX-275-2017 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia 

związane z ochroną powietrza  polegające na zmianie ogrzewania węglowego, wysokoemisyjnego, 

niskosprawnego na ogrzewanie niskoemisyjne i wysokosprawne, planowane do realizacji na terenie 

Gminy Nędza 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 519) po uzyskaniu opinii Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów wyrażonej w piśmie Nr DDO-530-99(2)/17/RP z dnia 10 marca 2017 r. oraz po 

uzyskaniu opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyrażonej w piśmie Nr F.sr.0220.55.2017 z dnia 29 marca 

2017 r. uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane 

z ochroną powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego, wysokoemisyjnego, niskosprawnego na 

ogrzewanie niskoemisyjne i wysokosprawne, planowane do realizacji na terenie Gminy Nędza, zgodnie 

z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do dnia  31 grudnia 2020 r. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVIII-270-2017 Rady Gminy Nędza z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną 

powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego, wysokoemisyjnego, niskosprawnego na ogrzewanie 

niskoemisyjne i wysokosprawne, planowane do realizacji na terenie Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. 

poz. 1895) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Gerard Przybyła 
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Załącznik do Uchwały Nr XLIX-275-2017 

Rady Gminy Nędza 

z dnia 24 kwietnia 2017 r. 

 

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nędza na przedsięwzięcia związane z ochroną 

powietrza  polegające na zmianie ogrzewania węglowego, wysokoemisyjnego, niskosprawnego na 

ogrzewanie niskoemisyjne i wysokosprawne, planowane do realizacji na terenie Gminy Nędza 

§ 1. Ilekroć w niniejszych zasadach  jest mowa o: 

1) budynku mieszkalnym - rozumie się przez to budynek wolno stojący lub w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 

w którym dopuszcza się wydzielenie lokali mieszkalnych; 

2) inwestorze - rozumie się przez to podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), będący właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub najemcą budynku mieszkalnego posiadającym zgodę 

właściciela na wymianę źródła ciepła; 

3) starym źródle ciepła - rozumie się przez to wysokoemisyjny, niskosprawny i nieekologiczny kocioł 

centralnego ogrzewania na paliwo stałe oraz inne źródło ciepła na paliwo stałe np. piec kaflowy, za 

wyjątkiem kominków opalanych drewnem; 

4) nowym źródle ciepła - rozumie się przez to ekologiczne, niskoemisyjne i wysokosprawne źródło ciepła, 

takie jak: kocioł węglowy z automatycznym dozowaniem paliwa lub kocioł na biomasę spełniające 

wymagania klas 5 według normy PN-EN 303-5:2012, posiadający aktualny certyfikat wydany przez 

laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji; 

5) inwestycji - rozumie się przez to inwestycję polegającą na trwałej wymianie starego źródła ciepła na nowe 

źródło ciepła w budynku mieszkalnym. 

§ 2. 1.  Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja istniejących do tej pory w budynku 

mieszkalnym starych źródeł ciepła (za wyjątkiem kominków opalanych drewnem) i zainstalowanie nowego 

źródła ciepła stanowiące główne źródło ciepła w budynku mieszkalnym. 

2. Inwestor jest zobowiązany do korzystania z nowego źródła ciepła i korzystania jedynie  z paliw 

przeznaczonych do określonego typu kotła do ogrzewania budynku mieszkalnego, w którym wykonano 

inwestycję zgodnie z zasadami niniejszej uchwały, w okresie co najmniej 5 lat od jej realizacji. 

§ 3. 1. Dofinansowaniu podlegają inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła na nowe źródła 

ciepła w budynkach mieszkalnych, takie jak: 

1) kotły na paliwo stałe - węglowe z automatycznym dozowaniem paliwa; 

2) kotły na biomasę; 

spełniające wymagania klas 5 według normy PN-EN 303-5:2012, posiadający aktualny certyfikat wydany 

przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

2. Kosztami kwalifikowanymi realizacji inwestycji są koszty zakupu oraz montażu nowego źródła ciepła, 

o którym mowa w ust. 1. 

3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów: 

1) zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych, elektrycznych podgrzewaczy wody, kominków, 

pieców kuchennych itp., 

2) przebudowy lub budowy wewnętrznej instalacji, gdy taka jest wymagana, 

3) wykonania prac projektowych, 

4) uzyskania niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa. 
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§ 4. 1. Dofinansowanie jest udzielane w formie dotacji celowej podmiotowi wymienionemu 

w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 672 z późn. zm.), będący właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub najemcą budynku 

mieszkalnego posiadającym zgodę właściciela na wymianę źródła ciepła ze środków budżetu Gminy Nędza. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie ustala corocznie Rada Gminy w budżecie Gminy 

Nędza na dany rok budżetowy. 

3. Kwota dotacji celowej wynosi 20% kosztów realizacji inwestycji określonej w § 3 ust. 2, przy czym 

udzielone dofinansowanie nie może przekroczyć 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 

4. Dofinansowanie do inwestycji jest udzielane jednorazowo do danego budynku mieszkalnego. 

§ 5. Dofinansowanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 udzielone podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną stanowi: 

1) pomoc de minimis w zakresie 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, seria L, nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.), 

2) pomoc de minimis w rolnictwie w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 

Nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE, seria L, nr 352 z dnia 24 grudnia 

2013 r.). 

§ 6. 1. Inwestor w celu uzyskania dofinansowania  składa pisemny wniosek do Wójta Gminy Nędza 

zawierający: 

1) wskazanie Inwestora, budynku mieszkalnego, którego inwestycja dotyczy; 

2) opis istniejącego (starego) źródła ciepła (rodzaj, wiek, rok produkcji, dotychczasowe paliwo); 

3) szczegółowy opis planowanej inwestycji (rodzaj kotła, rodzaj paliwa, moc); 

4) przewidywany termin realizacji inwestycji. 

2. Termin naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji w danym roku, ogłasza każdorazowo Wójt 

Gminy Nędza. 

3. Ogłoszenie o naborze wniosków i terminie ich składania Wójt Gminy zamieszcza na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy w Nędzy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nędzy, na stronie internetowej , 

na co najmniej 30 dni przed planowanym naborem wniosków. 

4. Wójt Gminy Nędza może ogłaszać w danym roku budżetowym dodatkowe nabory wniosków 

z zachowaniem zasad określonych w ust. 3. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Inwestor winien dołączyć: 

1) dokument poświadczający, że jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku mieszkalnego 

albo nieruchomości, na której znajduje się budynek; 

2) dokument poświadczający, że jest dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem budynku mieszkalnego albo 

nieruchomości, na której znajduje się budynek (umowa dzierżawy, najmu, użytkowania), wraz ze zgodą 

właściciela na realizację inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła; 

3) dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Inwestora - jeżeli Inwestorem nie jest osoba 

fizyczna; 

6. Inwestor, będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, dla którego dotacja stanowić 

będzie pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, do wniosku o którym mowa 

w ust. 1 należy dołączyć sporządzone zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.): 

1) 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 albo 

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
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2) pozostałe informacje, o których mowa 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) pozostałe informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 

w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 z późn. zm.). 

7. W przypadku wniosku, który nie spełnia wymogów formalnych, Inwestor jest wezwany do jego 

uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania o uzupełnienie. Wniosek 

nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 7. 1. Pozytywnie rozpatrzony wniosek, stanowi podstawę podpisania umowy pomiędzy Gminą Nędza, 

a Inwestorem na dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła w budynku mieszkalnym, 

zawierającą szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania. 

2. Niepodpisanie umowy o dofinansowanie w terminie 14 dni od odebrania pisemnego zawiadomienia 

o możliwości jej podpisania, z przyczyn leżących po stronie Inwestora, oznacza rezygnację z otrzymania 

dofinansowania. 

3. Umowy będą zawierane w miarę posiadanych i zaplanowanych na ten cel środków finansowych 

w budżecie Gminy Nędza na dany rok. 

§ 8. 1. Inwestycje, na dofinansowanie których została podpisana umowa, o której mowa w § 7 ust. 1 należy 

wykonać w terminie wskazanym w umowie, jednak nie później niż do 31 grudnia danego roku. 

2. Rozliczenie dotacji następuje po realizacji inwestycji, poprzez przedstawienie przez Inwestora 

sprawozdania merytorycznego i finansowo-rzeczowego z realizacji inwestycji, którego zakres, termin 

rozliczenia i zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej  zostanie wskazany w umowie, o której mowa  

w § 7 ust. 1. 
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