
 

 

UCHWAŁA NR 366 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 12 września 2016 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy 

wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 403 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.), oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z budżetu Miasta Konina, ze środków określonych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz źródeł zewnętrznych mogą być udzielane 

dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych 

ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych 

źródeł energii. 

2. Dotacja celowa przeznaczona będzie na częściowe pokrycie poniesionych przez podmiot kosztów 

inwestycji określonych w ust. 1 i obejmuje wydatki poniesione nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy o 

udzieleniu dotacji. 

3. Dotacja obejmuje koszty związane ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu 

nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii dotyczące zakupu i montażu nowego źródła 

ogrzewania. 

4. Dotację mogą uzyskać podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.). 

§ 2. 1. Przedmiotowa dotacja stanowić będzie pomoc de minimis w przypadku udzielenia dofinansowania 

podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w odniesieniu do nieruchomości zajętych (w całości lub 

części) na prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z 

rozporządzeniami 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 (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.), 

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. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.), nr 717/2014 z 

dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190 z 27.06.2014 r.). 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej de minimis przedkłada wraz z wnioskiem: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo 
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oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz 

2) informacje określone 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 ze 

zm.), 

3) informacje określone 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 (Dz. U. Nr 

121, poz. 810). 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej zobowiązany jest do przedłożenia w 

żądanym terminie dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia. 

4. Składane wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem zachowania wszystkich warunków, 

uprawniających do otrzymania pomocy, w tym w szczególności: 

1) przedsiębiorca (z wyjątkiem prowadzącego działalność w zakresie transportu drogowego towarów oraz 

prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej), przy zachowaniu wszystkich 

warunków określonych w uchwale, może otrzymać dotację stanowiącą pomoc de minimis, jeżeli wartość 

pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego 

roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 

tys. euro; 

2) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego towarów, przy zachowaniu 

wszystkich warunków określonych w uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto 

łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz 

dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys. euro; 

3) przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej, przy zachowaniu wszystkich 

warunków określonych w uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z 

wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 15 tys. euro; 

4) przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury przy zachowaniu wszystkich 

warunków określonych w uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z 

wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 30 tys. euro. 

§ 3. 1. Dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1, udziela się jednorazowo na realizację inwestycji polegającej na 

zmianie istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. starej generacji na 

paliwo stałe, na ogrzewanie proekologiczne: gazowe,  olejowe, przystosowane wyłącznie do spalania oleju 

opałowego lekkiego,  elektryczne, z miejskiej sieci ciepłowniczej, z wykorzystaniem pompy ciepła. 

2. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących 

ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. starej generacji, opalanych paliwem stałym oraz brak innego źródła 

ogrzewania, za wyjątkiem: pieców kaflowych, w tym przypadku należy trwale usunąć połączenie pieca 

z przewodem kominowym,  kominka dekoracyjnego opalanego drewnem, niestanowiącego głównego źródła 

zaopatrzenia w ciepło użytkowe (kominek bez płaszcza wodnego i bez systemu dystrybucji gorącego 

powietrza). 

3. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych materiałów i 

urządzeń, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wymagane normy i 

dopuszczone są do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Nie przyznaje się dotacji na:  zakup przenośnych urządzeń grzewczych,  wykonanie instalacji w 

nowobudowanych obiektach, zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego, pokrycie 

wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł niż objęte uchwałą 

(zakaz podwójnego finansowania), dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt 

budowlany montażu instalacji). 
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§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złożenie kompletnego wniosku przed wymianą 

istniejącego systemu ogrzewania w terminie do 15 października danego roku kalendarzowego. Wzór wniosku 

stanowi załącznik nr 1. 

2. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Koninie. 

3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) kopię dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której 

będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania, a w przypadku gdy nie jest właścicielem nieruchomości - 

zgoda właściciela/ administratora budynku na wykonanie zmiany systemu ogrzewania przez posiadacza do 

dysponowania nieruchomości, 

2) kopię zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (w przypadku instalacji 

zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m
3
, przeznaczonych do 

zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) lub decyzję o pozwoleniu 

na budowę (w przypadku instalacji gazowej na gaz ziemny, instalacji zbiornikowej na gaz płynny innych niż 

wcześniej wymienione), zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290), 

3) kopię dokumentu potwierdzającego możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej: 

- dla ogrzewania gazowego: 

- warunki przyłączenia lub umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego, 

- dla ogrzewania elektrycznego: 

- warunki przyłączenia lub umowa kompleksowa dostarczania energii, 

- dla ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej: 

- warunki przyłączenia lub umowa o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

5. Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji Wnioskodawca 

zostanie wezwany do uzupełnienia wymaganych dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

Po upływie tego terminu wniosek pozostanie bez rozpoznania. 

6. Kompletny wniosek stanowi podstawę do zawarcia z Wnioskodawcą umowy dotacji przed realizacją 

inwestycji. 

7. Wnioski będą rozpatrywane i realizowane według kolejności zgłoszeń do wysokości środków 

przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej, w danym roku budżetowym. 

8. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym z powodu braku środków, będą 

rozpatrzone w następnym roku kalendarzowym. 

9. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska zostanie 

zawarta przez Prezydenta Miasta Konina umowa dotacji na dofinansowanie zadania. 

§ 5. 1. Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania udzielana jest na częściowe pokrycie kosztów zmiany 

systemu ogrzewania określonych w § 1 ust. 3 i § 3 ust. 1, i wynosi 70% kosztów, jednak nie więcej niż 

5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 

2. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca złoży wniosek o wypłatę dotacji w Wydziale Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, w terminie wynikającym z umowy dotacji, wraz z następującymi 

dokumentami (kserokopiami – oryginały do wglądu): 

a) ogrzewanie gazowe  umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego,  protokół odbioru zawierający 

opis sporządzony przez wykonawcę realizującego zadanie - zmianę systemu ogrzewania i przez niego 

podpisany wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub palenisk oraz montażu 

nowego źródła ogrzewania, informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła,  

faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z zakupem i montażem nowego 

źródła ogrzewania,  dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę VAT/ rachunek; 
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b) ogrzewanie olejowe  protokół odbioru zawierający opis sporządzony przez wykonawcę realizującego 

zadanie - zmianę systemu ogrzewania i przez niego podpisany wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni 

opalanej paliwem stałym lub palenisk oraz montażu nowego źródła ogrzewania, informację o rodzaju, 

sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła,  faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione 

koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania,  dowód potwierdzający dokonanie 

zapłaty za fakturę VAT/ rachunek; 

c) ogrzewanie elektryczne  umowa kompleksowa na dostawę energii, protokół odbioru zawierający opis 

sporządzony przez wykonawcę realizującego zadanie - zmianę systemu ogrzewania i przez niego podpisany 

wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub palenisk oraz montażu nowego 

źródła ogrzewania, informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła,  faktury VAT 

lub rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania,  

dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę VAT/ rachunek; 

d) ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej umowa o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

protokół odbioru zawierający opis sporządzony przez wykonawcę realizującego zadanie - zmianę systemu 

ogrzewania i przez niego podpisany wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub 

palenisk oraz montażu nowego źródła ogrzewania, informację o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) 

zainstalowanego źródła,  faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione koszty związane z zakupem i 

montażem nowego źródła ogrzewania,  dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za fakturę VAT/ 

rachunek; 

e) pompy ciepła:  protokół odbioru zawierający opis sporządzony przez wykonawcę realizującego zadanie -

zmianę systemu ogrzewania i przez niego podpisany wraz z potwierdzeniem likwidacji kotłowni opalanej 

paliwem stałym lub palenisk oraz montażu nowego źródła ogrzewania, informację o rodzaju, sprawności i 

mocy (w kW) zainstalowanego źródła,  faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione koszty 

związane z zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania,  dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za 

fakturę VAT/ rachunek. 

3. Akceptacja przez Dotującego dokumentów wymienionych w § 5 pkt 2, stanowi jednocześnie rozliczenie 

udzielonej dotacji. 

4. Dotacja będzie wypłacana Wnioskodawcy jednorazowo na podane konto bankowe. 

5. Określa się trwałość projektu na okres 5 lat od daty zrealizowania inwestycji. Po tym terminie umowa 

dotacji wygasa. 

§ 6. W przypadku nie wywiązania się Wnioskodawcy z warunków określonych w umowie dotacji, 

dotowany ma obowiązek zwrócić wypłaconą kwotę dotacji w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia pisma 

rozwiązującego umowę. W przypadku przekroczenia ww. terminu Dotowanemu zostaną naliczone odsetki w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, naliczonymi od dnia przekazania dotacji. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

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

Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.   

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Konina 

(-) Wiesław Steinke 
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