
 

 

UCHWAŁA Nr XVI/111/12 

RADY MIEJSKIEJ w WĄBRZEŹNIE 

z dnia 1 lutego 2012 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu 

ochrony środowiska na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
1)

, art. 400a ust. 1 pkt 5, art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a i b oraz ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
2)

 uchwala się, co 

następuje:  

 

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb udzielania przez Gminę Miejską Wąbrzeźno dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska zwanej dalej „dotacją” podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym i wspólnotom 

mieszkaniowym, zwanymi dalej „podmiotami”.  

 

§ 2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł 

tzw. niskiej emisji poprzez działania, o których mowa w § 3.  

 

§ 3. Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 może być udzielona 

w następujących przypadkach i określonych wysokościach:  

1) w przypadku podłączenia budynku lub lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej, trwałej likwidacji kotłowni 

węglowej i wszystkich pieców domowych opalanych węglem, znajdujących się w budynku lub lokalu, 

dotacja wynosi 700 zł do sumy kosztów demontażu ogrzewania węglowego oraz zakupu i montażu węzła 

cieplnego, instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, udokumentowanych fakturami lub rachunkami;  

2) w przypadku zastosowania do celów grzewczych energii elektrycznej lub innych niż opisane w pkt 1, 3 i 4 

ekologicznych nośników energii i trwałej likwidacji kotłowni węglowej oraz wszystkich pieców opalanych 

węglem, znajdujących się w budynku lub lokalu, dotacja wynosi 700 zł do sumy kosztów demontażu 

ogrzewania węglowego oraz zakupu i montażu urządzeń do wytwarzania energii cieplnej i instalacji 

wewnętrznej centralnego ogrzewania, udokumentowanych fakturami lub rachunkami;  

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 

poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111 poz. 708, 

Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, 

z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, 

poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, 

Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341 i Nr 152, poz. 897. 
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3) w przypadku zastosowania do celów grzewczych pieca przystosowanego do spalania gazu ziemnego lub 

oleju opałowego i trwałej likwidacji kotłowni węglowej oraz wszystkich pieców domowych opalanych 

węglem, znajdujących się w budynku lub lokalu położonym na nieruchomości nieuzbrojonej w miejską sieć 

ciepłowniczą, dotacja wynosi 700 zł do sumy kosztów demontażu ogrzewania węglowego, zakupu 

i montażu pieca oraz instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, udokumentowanych fakturami lub 

rachunkami;  

4) w przypadku zastosowania do celów grzewczych niskoemisyjnych kotłów retorowych z ciągłym 

automatycznym dozowaniem paliwa bez rusztu, umożliwiającego spalanie paliw przy załadunku ręcznym 

o sprawności energetycznej powyżej 80% i jednoczesnej całkowitej likwidacji niskosprawnego ogrzewania 

w budynkach lub lokalach uzbrojonych w miejską sieć ciepłowniczą lub gazowniczą, dotacja wynosi 700 zł 

do sumy kosztów demontażu ogrzewania węglowego, zakupu i montażu kotła oraz instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania, udokumentowanych fakturami lub rachunkami;  

5) w przypadku trwałego wyłączenia pieca kaflowego lub innego pieca domowego opalanego węglem lub 

gazem płynnym (butlowym) w budynku lub lokalu, w którym równolegle funkcjonuje ogrzewanie inne niż 

węglowe, wymienione w pkt 1-4, dotacja wynosi 200 zł do sumy kosztów wykonanych prac, 

udokumentowanych fakturami lub rachunkami;  

6) w przypadku trwałej likwidacji kotłowni węglowej, która jest jedynym źródłem niskiej emisji pochodzącej 

ze spalania węgla w budynku lub lokalu, w którym równolegle funkcjonuje ogrzewanie inne niż węglowe, 

wymienione w pkt 1-4, dotacja łącznie wynosi 500 zł do sumy kosztów wykonanych prac, 

udokumentowanych fakturami lub rachunkami.  

 

§ 4.1. Dotacja udzielana będzie na wniosek podmiotu.  

2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać w szczególności:  

1) dane wnioskodawcy;  

2) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem;  

3) miejsce i termin realizacji inwestycji;  

4) oświadczenie o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł;  

5) dokumenty potwierdzające poniesione koszty wykonania inwestycji (faktury, rachunki itp.);  

6) oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie inwestycji.  

 

§ 5.1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia kompletnego wniosku, 

w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie miasta na dany rok i przeznaczonych na dotacje 

objęte uchwałą.  

2. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku na dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 2 

podmioty składają w terminie do 30 września danego roku budżetowego.  

3. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji, o której mowa w § 2 wymaga uprzedniego sprawdzenia 

wykonanej inwestycji.  

 

§ 6. Uchwałę stosuje się do inwestycji, których wykonanie nastąpiło po dniu 1 stycznia 2010 roku.  

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.  

 

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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

  Przewodniczący Rady 

Bolesław Kunstler 
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