UCHWAŁA NR LVI/512/2018
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej
sprawności wytwarzania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5 i 9, art. 403 ust. 2, 4 pkt 1 lit. a,
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799) w związku
z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r.
poz. 62) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej
sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach
2018-2020, stanowiące załacznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Pabianice
Marek Muszczak
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Załącznik do uchwały Nr LVI/512/2018
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 maja 2018 r.
Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu likwidacji lokalnych
kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Pabianice w latach 2018-2020
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Dotacją celową ze środków budżetu gminy Pabianice zwaną dalej Dotacją są objęte zadania służące
ochronie środowiska i polegające likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez
źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.
2. Dotację mogą uzyskać podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych
będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, zwane dalej Wnioskodawcą.
3. Nieruchomość na której realizowane jest zadanie służące ochronie środowiska, o którym mowa w ust.1 to
nieruchomość położona na terenie gminy Pabianice, zabudowana budynkami użytkowanymi w dniu otrzymania
pomocy, ogrzewana za pośrednictwem źródła węglowego.
4. Warunkiem ubiegania się o Dotację jest nieposiadanie względem Gminy zaległości z tytułu podatków i opłat
oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym.
5. Środki finansowe na udzielanie Dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Pabianice z otrzymanych opłat
i kar za korzystanie ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
6. Dotacja może zostać udzielona temu samemu Wnioskodawcy tylko jeden raz, bez względu na ilość
nieruchomości na których realizowane będą zadania z zakresu ochrony środowiska.
§ 2. 1. Dotacja przeznaczona jest na częściowe dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu
ochrony środowiska, polegającego na likwidacji istniejącego źródła węglowego i zastąpienie go źródłem
proekologicznym.
2. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis a jej
udzielenia
następuje
w zależności
i od
zakresu
prowadzenia
działalności
zgodnie
z:
1) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE. L 352/1 z dnia 24.12.2013);
2) Rozporządzeniem Komisji UE nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. UE L 352/9 z dnia 24.12.2013).
3. Warunkiem uzyskania dotacji przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest przedłożenie zaświadczeń
lub oświadczeń o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30.04.2004
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1808 ze zm.) oraz w zależności
od rodzaju pomocy de minimis, o która ubiega się wnioskodawca informacji określonych w:
1) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot
ubiegający
się
o pomoc
de
minimis
(Dz. U.
Nr 53 poz. 311 ze
zm.);
2) W przypadku pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 albo
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 (Dz. U. Nr 121, poz. 810) w sprawie informacji składanych
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w przypadku pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Rozdział 2.
Wysokość Dotacji
§ 3. Wysokość Dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania z zastrzeżeniem, iż
maksymalna wysokość dotacji, nie może być wyższa niż:
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1) dla kotłowni gazowej - 1.000 zł/kW;
2) dla kotłowni olejowej - 850 zł/kW;
3) dla kotłowni węglowej
(jedynie kotły V generacji) - 450 zł/kW;
4) dla ogrzewania elektrycznego - 400 zł/kW;
5) dla kotłowni na biomasę - 1.000 zł/kW;
6) dla pompy ciepła (OZE) - 2.000 zł/kW;
wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy projektowanego źródła ciepła.
§ 4. 1. Na koszt kwalifikowany realizowanego zadania składają się koszty, w kwotach brutto, o ile
wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub
ubieganie się o zwrot podatku VAT, poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie Dotacji na:
1) zakup źródła ciepła;
2) montażu źródła ciepła;
3) wykonanie instalacji odprowadzania spalin;
4) wykonanie instalacji zasilającej źródło ciepła lub podajnika biomasy/ekogroszku;
5) montaż zbiornika na gaz lub olej opałowy;
6) montaż zasobnika na biomasę /ekogroszek;
7) wykonanie wymiennika gruntowego (dla gruntowych pomp ciepła);
2. Koszty niekwalifikowane, nieobjęte Dotacją stanowią:
1) koszty opisane w ust. 1 i poniesione przed datą podpisania umowy o udzielenie Dotacji;
2) koszty opisane w ust. 1 pkt 1-6 o ile czopuch kotła (lub sam kocioł) nie będzie posiadał króćca pomiarowego
spalin;
3) koszty robót wykonanych we własnym zakresie przez wnioskodawcę;
4) koszty demontażu paleniska/kotła węglowego;
5) koszty modernizacji instalacji co i cwu i instalacji elektrycznej;
6) koszty dokumentacji projektowej;
7) koszty zakupu gruntów;
8) koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.
Rozdział 3.
Tryb udzielania Dotacji, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
§ 5. 1. Wnioskodawca ubiegający się o Dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy
w Pabianicach wniosku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszych zasad wraz z wymaganymi
załącznikami.
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1 stanowią:
1) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością na cele budowlane;
2) kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt modernizacji istniejącego źródła ciepła działający w oparciu
o paliwa kopalne;
3) umowa z Wykonawcą - posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane;
4) kopia projektu wykonawczego (o ile jest wymagany);
5) pozwolenie na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym
w Pabianicach (odpowiednio wg wymogów prawa budowlanego).
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§ 6. 1. Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą do 30 czerwca każdego roku
z zastrzeżeniem, że w roku 2018 wnioski będą przyjmowane do dnia 31 lipca, a wszystkie prace powinny zostać
wykonane najpóźniej do końca października 2020 roku.
2. Wnioski złożone po dniu 30 czerwca rozpatrywane będą w miarę posiadanych środków, nie później niż do
30 września danego roku.
3. Wszystkie wnioski, które będą zawierały nieprawdziwe oświadczenia o braku zobowiązań wobec Gminy
oraz inne niezgodne z prawdą dane będą zwracane Wnioskodawcy, bez możliwości przyznania Dotacji w danym
roku budżetowym.
§ 7. Wnioski rozpatrywane są przez powołaną przez Wójta Gminy Komisję, według następujących kryteriów:
1) rodzaj inwestycji – tylko zadania inwestycyjne wymienione w § 1 ust.1;
2) wiek źródła ciepła ( kotła lub paleniska ) – pierwszeństwo w przyznaniu dotacji mają zadania których realizacja
pozwoli na likwidację starszego kotła bądź paleniska;
3) termin realizacji inwestycji – pierwszeństwo w przyznaniu dotacji mają zadania, których realizacja zostanie
zakończona w roku złożenia wniosku, jednak nie później niż do 30 października tego roku.
§ 8. Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w określonym przez
Komisję terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
§ 9. 1. Komisja tworzy wykazy wniosków.
2. Wnioskodawca informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy lub
o negatywnym rozpatrzeniu wniosku pismem nadanym w terminie do 15 lipca danego roku lub w terminie 30 dni
liczonym od daty złożenia wniosku.
§ 10. Pozytywne rozpatrzenie wniosku
a Wnioskodawcą umowy o udzielenie Dotacji.

jest

podstawą

do

zawarcia

pomiędzy

Gminą

Pabianice,

§ 11. Niepodpisanie przez Wnioskodawcę umowy, o której mowa w § 10 traktuje się jak rezygnację
z wnioskowanego dofinansowania.
§ 12. 1. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają ponad kwoty przeznaczone w danym roku
budżetowym na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w § 1, będą stanowiły
podstawę do zawarcia umowy, w kolejności zgodnej z utworzonym wykazem, o ile będą mogły być zabezpieczone
środki w budżecie w roku w którym złożono wniosek lub w budżetach lat następnych.
2. Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie o możliwości i terminie podpisania umowy.
3. Zapis § 11 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4.
Tryb rozliczenia Dotacji
§ 13. Warunkiem rozliczenia Dotacji przez Wnioskodawcę jest przedłożenie w ustalonym w umowie
o udzielenie Dotacji terminie, dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót i wykorzystania
udzielonej Dotacji, tj.:
1) protokół odbioru technicznego;
2) oryginały rachunków lub faktur VAT wystawionych na Wnioskodawcę obejmujące koszty podlegające dotacji;
3) oświadczenie o likwidacji dotychczasowego węglowego źródła ciepła;
4) oświadczenie wykonawcy/kominiarza, iż kocioł/czopuch kotła wyposażony jest w króciec pomiarowy spalin;
5) certyfikatami zgodności z normą PN-EN 303-5, potwierdzającymi 5 klasę kotłów grzewczych na paliwa stałe.
§ 14. Po dostarczeniu przez Wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia Dotacji, sporządzony
zostanie protokół jej rozliczenia, którego kopię otrzyma Wnioskodawca.
§ 15. Przyznana tytułem Dotacji kwota podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 16. 1. Wnioskodawca zapewni możliwość przeprowadzenia kontroli przed realizacją zadania w zakresie
istnienia likwidowanego źródła ciepła.
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2. Sposób wykorzystania przyznanej Dotacji podlega w okresie 5 lat po realizacji zadania, kontroli Wójta
Gminy Pabianice.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 17. Wzory wniosków o udzielenie Dotacji dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice oraz na
stronie internetowej Gminy Pabianice.
§ 18. Informację o terminie rozpoczęcia naboru wniosków w danym roku Wójt Gminy Pabianice ogłasza na
tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
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Załącznik
Do zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu likwidacji
lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności
wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Pabianice w latach
2018-2020
WZÓR WNIOSKU
Pabianice, dnia…………………20.... r.
…........................................................
(imię i nazwisko)
……………………………………………………….
(dokładny adres korespondencyjny)
……………………………………………………….
(telefon kontaktowy)
WNIOSEK
Do Wójta Gminy Pabianice w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów likwidacji
lokalnej kotłowni węglowej i zastąpienie jej przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynku
mieszkalnym/mieszkalno-usługowym*
.
Dokładny
adres
nieruchomości:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
nr ewidencyjnym nieruchomości ……………… obręb ……………..………………………………….….
Rok produkcji istniejącego kotła węglowego ………………………………
Szacowany koszt likwidacji istniejącego źródła węglowego i zastąpienie go :
- kotłownią gazową,
- kotłownią olejową,
- kotłownią węglową (jedynie kotły V generacji),
- ogrzewaniem elektrycznym,
- kotłownią na biomasę,
- pompą ciepła :
( prosimy o zaznaczenie źródła ciepła poprzez jego podkreślenie )
□

Wg

kosztorysu

…………………………………………....

□ Wg szacunku ………………………………………………
Słownie………………………………………………………………………………………………………
………
Termin likwidacji starego pieca węglowego i montaż nowego źródła ciepła .................................
………………………………………..
Proszę podać rodzaj i ilość paliw kopalnych jakie spalili Państwo w ostatnim sezonie grzewczym
..................
…………………………………..
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W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku kwotę dotacji proszę przelać na konto bankowe nr
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Oświadczam, że:
1. W/w. nieruchomość jest zabudowana, a istniejący na niej budynek jest użytkowany;
2. Zapoznałem/am się z „„Zasadami udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska do likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez
źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Pabianice w latach 2018 – 2020”;
3. **Jestem/nie
jestem
osobą
fizyczną
prowadzącą
działalność gospodarczą na nieruchomości podanej we wniosku.

i/lub

mającą

zarejestrowaną

4. **Prowadzę/nie prowadzę działalności rolniczej;
5. **Prowadzę / nie prowadzę działalności w zakresie rybołówstwa;
6. Do tej pory nie korzystałem/am z dotacji celowej ze środków Gminy Pabianice na
dofinansowanie
kosztów
inwestycji
z zakresu
ochrony
środowiska
do
likwidacji
lokalnych
kotłowni lub palenisk węglowych.
Zobowiązuję się do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów, w przypadku zaproszenia do podpisania
umowy:
- zaświadczeń lub oświadczeń o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30.04.2004
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1808 ze zm.) oraz w zależności
od rodzaju pomocy de minimis, o która ubiega się wnioskodawca informacji określonych w odrębnych
przepisach (o ile dotyczy)*
- oświadczenie na potrzeby wystawienia PIT 8C
Załączniki do wniosku:
1. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością na cele budowlane
2. kosztorys inwestorski lub szacunkowy koszt modernizacji istniejącego źródła ciepła działających w oparciu
o paliwa kopalne
3. umowa z Wykonawcą - posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane
4. kopia projektu wykonawczego (o ile jest wymagany)
5. pozwolenie na budowę lub dokument potwierdzający zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym
w Pabianicach (odpowiednio wg wymogów prawa budowlanego)*
…………………………………………
( podpis)
*niepotrzebne skreślić
**właściwe zakreślić
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji.
…………………………………………
( podpis)
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