
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/366/2014 

RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

z dnia 30 października 2014 roku 

w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha 
Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2 – 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), oraz 

art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/37/2011 Rady Miejskiej w Suchej 

Beskidzkiej z dnia 18 marca 2011 r., w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha 

Beskidzka na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 

2011 r. Nr 212, poz. 1758), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Tracą moc Uchwały: 

1) Nr XXXII/230/2013 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 maja 2013 r., w sprawie zmian 

w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę 
systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 4571). 

2) Nr XL/291/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian 

w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę 
systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 10 lutego 2014 r., poz. 852). 

3) Nr XLIV/318/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian 

w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę 
systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2014 r., poz. 3108). 

4) Nr XLVI/341/2014 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian 

w uchwale dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Sucha Beskidzka na zmianę 
systemu ogrzewania na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 września 2014 r., poz. 

5018). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 listopada 2014 r.

Poz. 6460



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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krystian Krzeszowiak 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/366/2014 

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 30 października 2014 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na dofinansowanie 
inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania, w formie jednorazowej dotacji celowej 

z budżetu gminy Sucha Beskidzka, kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na 

ogrzewanie proekologiczne. Dodatkowe warunki i tryb przyznawania dotacji, jeśli stanowiłaby pomoc 

publiczną określa § 5. 

2. Wymiana systemu ogrzewania na proekologiczne obejmuje demontaż kotłowni, palenisk opalanych 

paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej oraz montaż: 

1) nowej kotłowni na gaz, olej, węgiel lub biomasę, 

2) wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników – dotyczy budynków 

wielorodzinnych, 

3) pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej 

linii zasilania. 

3. Sprawność energetyczna kotłowni na węgiel lub biomasę ma być większa bądź równa 87 % dla kotłów 

zasilanych kwalifikowanymi paliwami węglowymi. Ponadto stężenie pyłu całkowitego w gazach 

wylotowych wyznaczone przy 10% O2 odniesione do spalin suchych, 0
0 

C, 1013 mbar dla obciążenia 100 % 

mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 40 mg/m
3
, OGC nie więcej niż 

20 mg/m
3
.Powyższe wartości parametrów obowiązują dla kotłów instalowanych po 1 lipca 2015 r. co 

odpowiada klasie 5 wg normy PN-N 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji 

użytkowania urządzenia. Dla kotłów instalowanych do 30 czerwca 2015 r. o sprawności energetycznej 

większej bądź równej 80 % stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O2 

odniesione do spalin suchych, 0
0 

C, 1013 mbar dla obciążenia 100 % mocy nominalnej kotła nie może 

osiągać wartości większej niż 60 mg/m
3
,OGC nie więcej niż 30 mg/m

3 
co odpowiada klasie 4 wg normy 

PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia. 

4. Dofinansowaniem objęte są : 

1) w przypadku kotłów gazowych, olejowych, węglowych oraz na biomasę dofinansowanie kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia poniesionych na: 

a. demontaż starego źródła ciepła, 

b. zakup nowego źródła ciepła, 

c. montaż nowego źródła ciepła, 

d. zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania 

i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja 

rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład 

kominowy – tylko w przypadku kotłów gazowych. 

e. wewnętrzną instalację c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników 

2) w przypadku pieca zasilanego prądem elektrycznym dofinansowanie kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia poniesionych na: 

a. demontaż starego źródła ciepła, 

b. podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, 

c. wewnętrzną linię zasilania 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 6460



Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Wnioskodawcę w celu prawidłowej realizacji 

inwestycji uznaje się za niezakwalifikowane. 

3) opracowanie dokumentacji projektowej - dotyczy wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych. 

5. O dofinansowanie mogą ubiegać się: 

1) osoby fizyczne, 

2) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe 

3) osoby prawne 

4) przedsiębiorcy 

5) jednostki sektora finansów publicznych. 

6. Dotacja udzielana jest na podstawie zawartej umowy i stanowi częściową refundację kosztów 

inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. 

7. Urządzenia grzewcze winny być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostały 

zainstalowane. 

8. Dotacja nie może być przyznana na zmianę systemu ogrzewania, który alternatywnie umożliwia 

spalanie paliw nieekologicznych (np. zwykłego węgla, miału lub mułu) 

9. Środki finansowe na udzielenie dotacji celowej pochodzić będą z budżetu gminy oraz funduszy 

celowych przeznaczonych na ochronę środowiska (np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie). 

10. Dofinansowanie w formie dotacji celowej mogą być przedsięwzięcia określone w Programie 

ograniczania niskiej emisji dla gminy Sucha Beskidzka, służące ochronie powietrza mające na celu 

zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń(PM2,5, PM10, SO2, NO2, CO2, benzo(a)pirenu). 

Rozdział 2. 

Postanowienia szczegółowe 

§ 2 

1. Wysokość dotacji na wymianę systemu ogrzewania na proekologiczne wynosi: 

1) w przypadku wymiany urządzenia grzewczego określonego w § 1 ust. 4 pkt 1 i 2 przez: 

a. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe - do 50 % udokumentowanych kosztów kwalifikowanych 

realizacji przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 300 000,00 zł, 

b. osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych - do 50 % 

udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 50 000,00 zł, 

c. osoby fizyczne - do 50 % udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji przedsięwzięcia, 

lecz nie więcej niż 15 000,00 zł. 

2) w przypadku prac określonych w § 1 ust. 4 pkt 3 w wysokości do 100 %, lecz nie więcej niż 10 000,00 

zł, poniesionych nakładów finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni ekologicznych. 

Warunkiem udzielenia dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej jest złożenie pisemnej deklaracji, że 

realizacja inwestycji nastąpi w terminie do 3 lat od jej opracowania. 

2. Ostateczna wielkość dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, uzależniona będzie od 

uzyskanego przez Gminę dofinansowania przyznawanego przez fundusze zewnętrzne, na podstawie 

uzyskanego efektu ekologicznego. 

3. Dotacja może być przekazana Wnioskodawcy po wykonaniu prac objętych wnioskiem. 

4. Dotacją objęte są tylko te urządzenia, które zostały zamontowane jako fabrycznie nowe, a także 

spełniają właściwe normy. 

§ 3 
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1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie 

dofinansowania, który stanowi załącznik do Regulaminu. 

2. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco w kolejności ich wpływu, 

3. Wnioski rozpatrywane będą według następujących kryteriów: 

1) termin i poprawność złożenia wniosku, 

2) wielkość efektu ekologicznego osiągniętego przez realizację przedsięwzięcia. 

4. Przyznawanie dotacji będzie realizowane przez Gminę do wysokości środków zaplanowanych na ten 

cel w budżecie miasta Sucha Beskidzka w danym roku budżetowym. Wysokość dotacji uzależniona jest od 

otrzymanego dofinansowania z zewnętrznych źródeł finansowania, o których mowa w § 1 ust. 9. 

5. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku 

budżetowym wnioski niezrealizowane rozpatrywane będą w pierwszej kolejności w następnym roku 

budżetowym. 

6. W razie złożenia wniosków na łączną kwotę przekraczającą wysokość środków przeznaczonych 

w danym roku budżetowym Gmina sporządzi listę rankingową wniosków, których kolejność zostanie 

ustalona w oparciu o kryteria określone w ust. 3. 

§ 4 

1. Umowa o przyznanie dotacji określa: 

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane 

środki dotacji, 

2) termin wykorzystania dotacji, 

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji 

celowej. 

2. Po zawarciu umowy i wykonaniu przedsięwzięcia Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji. 

3. Wniosek ten powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zameldowania lub siedziby Wnioskodawcy 

2) datę i numer zawartej umowy o dotację, 

3) określenie zainstalowanego systemu grzewczego, 

4) kopię faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki - oryginały 

należy przedstawić do wglądu - dokumenty te winny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę, 

5) protokoły sprawozdań lub odbioru wykonanych robót (jeżeli dotyczy), 

6) określenie, czy wypłata dotacji ma nastąpić przelewem na wskazany rachunek bankowy, czy gotówką 
w kasie Urzędu Miejskiego. 

4. Dotacja wypłacana będzie w ciągu 14 dni od daty sporządzenia protokołu komisyjnego stwierdzenia 

wykonania instalacji i jej prawidłowego funkcjonowania lub kompletnej dokumentacji projektowej. 

Komisję do odbioru powołuje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. 

5. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych w ciągu 15 dni, w przypadku: 

1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

6. Dotacja podlega również zwrotowi, na zasadach określonych w ust 5, w przypadku: 

1) powrotu do poprzedniego systemu grzewczego w okresie 5 lat od uzyskanej dotacji, 

2) zbycia przedmiotów nabytych ze środków dotacji w okresie 5 lat od jej uzyskania. 
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7. Przez okres 5 lat od uzyskania dotacji Wnioskodawca zapewni dostęp przedstawicielom Gminy celem 

przeprowadzenia kontroli przedmiotu sfinansowanego z udzielonej dotacji. 

§ 5 

Jeśli przyznawana dotacja po stronie wnioskodawcy stanowić będzie pomoc publiczną w rozumieniu 

art. 107 ust.1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. Urz. U. E. seria C, Nr 

115 z dnia 9 maja 2008 r.) - warunkiem rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotację jest dodatkowo: 

1) spełnienie przez wnioskodawcę wymagań określonych w zależności od prowadzonej działalności w: 

a) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Tekst mający znaczenie 

dla EOG) (Dz. Urz. UE, seria L z 2013r. Nr 352, poz. 1), 

b) rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 

(Dz. Urz. UE, seria L z 2013 r. Nr 352, poz.9). 

2) przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust.1 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zmianami) oraz 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.) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 

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

rybołówstwie. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krystian Krzeszowiak 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/366/2014 

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 30 października 2014 r. 

o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na dofinansowanie inwestycji 
związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. 

WNIOSEK 
 

o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na dofinansowanie 

inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. 

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy (imię i nazwisko właściciela/najemcy lokalu/budynku mieszkalnego lub 

nazwa wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej/jednostki organizacyjnej)*: 

…………………………………………………………………………………………........................ 

2. Seria i numer dowodu osobistego, PESEL (osoby fizycznej)/ NIP, REGON wspólnoty/spółdzielni 

jednostki  organizacyjnej): 

………………………………………………………………………………………......................... 

………………………………………………………………………………………......................... 

3. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania umowy z Gminą Sucha Beskidzka wraz ze 

wskazaniem zajmowanych przez nie stanowisk: 

………………………………………………………………………………………......................... 

………………………………………………………………………………………......................... 

4. Adres zamieszkania/siedziby i nr telefonu Wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………......................... 

………………………………………………………………………………………......................... 

5. Nazwa banku i numer konta bankowego Wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………......................... 

6. Dokładny adres inwestycji: 

………………………………………………………………………………………......................... 

7. Rodzaj i ilość zainstalowanych dotychczas źródeł ciepła na paliwo stałe (np. piec kaflowy, piec 

kuchenny, piec centralnego ogrzewania) oraz moc źródła ogrzewania [kW]*: 

……………………………………………………………………………………….........................………

………………………………………………………………………………......................... 

8. Opis zrealizowanej inwestycji: 

……………………………………………………………………………………….........................………

……………….…………………………………………………….……...…........................…………………

………………………………………………………………………………........ 

9. Rodzaj i moc [kW] planowanego do zainstalowania źródła ciepła(ogrzewanie gazowe, olejowe, 

elektryczne, ekologiczne paliwo stałe)*: 

………………………………………………………………………………………......................... 

12. Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]: ……………………………....……….……….................... 

13. Termin realizacji inwestycji (miesiąc/rok): ….......................................…… 

14. Wysokość planowanych do poniesienia kosztów (w zł): na zmianę ogrzewania opartego na paliwie 

stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła: ……………….................……………………………… 

(słownie złotych ......................................................................................................................) 
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Sucha Beskidzka , dnia …………………………  …………………………………………… 

 (podpis Wnioskodawcy lub osób  reprezentujących Wnioskodawcę) 

Składając niniejszy wniosek oświadczam, że: 

1. Dofinansowanie nie dotyczy/dotyczy  nieruchomości*,  na  której  jest  prowadzona/ zarejestrowana 

działalność gospodarcza. 

2. Na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymałem/nie otrzymałem* dofinansowanie z innych źródeł 

w kwocie …..................................................................................................................................... 

(słownie złotych:...............................................................................................................................) 

3. Zapoznałem/am  się z treścią regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Sucha Beskidzka na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu 

Ograniczenia Niskiej Emisji, polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym 

na ogrzewanie ekologiczne i przyjmuje warunki w nim określone 

4. Wyrażam zgodę na sporządzanie przez Gminę kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących mojego 

udziału w Programie 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

w zakresie realizacji niniejszego wniosku. 

Sucha Beskidzka , dnia …………………………  …………………………………………… 

 (podpis Wnioskodawcy lub osób reprezentujących Wnioskodawcę) 

* niepotrzebne skreślić. 

Załączniki do wniosku: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu bądź budynku (kserokopię np. aktu notarialnego, 

wypisu z księgi wieczystej nie starszego niż 12 miesięcy na dzień składania wniosku), 

2. Zaświadczenie o terminie i liczbie planowanych do zlikwidowania pieców, 

3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych – wymaganych przepisami ustawy Prawo 

budowlane (o ile takie jest wymagane), 

W przypadku najemców mieszkań dodatkowo: 

4. zgoda właściciela nieruchomości wraz oświadczeniem, że koszty związane z przebudową systemu 

grzewczego zostały w całości poniesione przez wnioskodawcę, 

W przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych dodatkowo: 

5. uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową, 

6. umowa w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną profesjonalnemu zarządcy (gdy 

taką umowę zawarto), 

7. uchwała wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na zmianę systemu ogrzewania. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Krystian Krzeszowiak 
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