
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/251/17 

RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na 

ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku 

Na podstawie:  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 519 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej, zwanej w dalszej części dotacją, na 

dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach 

mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

2. Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy i Miasta Odolanów, 

w szczególności pyłowych, z pieców kaflowych oraz kotłów węglowych, zwanych dalej paleniskiem. 

3. Do korzystania z dofinansowania uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami). 

4. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w ust. 3, posiadające tytuł prawny 

do budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

5. Jeżeli podmiot o którym mowa w ust. 4 prowadzi działalność gospodarczą w budynku lub lokalu 

objętym wnioskiem, dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem 

warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w:  

1) 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 (Dz. Urz. UE L nr 352 

z 24.12.2013 r.); 

2) rozporządzeniu Komisji (UE) 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.); 

3) w rozporządzeniu Komisji (UE) 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 28 czerwca 2014 r.). 

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wymianę systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy i Miasta Odolanów, polegającą na likwidacji dotychczasowych 

palenisk i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci: 

1) ogrzewania gazowego; 

2) ogrzewania elektrycznego; 
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3) ogrzewania olejowego; 

4) pompy ciepła, 

5) kotła węglowego klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, potwierdzonej certyfikatem jednostki badawczej 

akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji, 

6) pelletu. 

2. Likwidacja dotychczasowych palenisk musi nastąpić dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, 

na zasadach w niej określonych. 

§ 3. 2. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie przez podmiot uprawniony wniosku o udzielenie 

dotacji. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników, które należy do niego 

dołączyć stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. 1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są złożyć: 

1) kompletny wniosek o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania w budynku mieszkalnym lub 

lokalu mieszkalnym; 

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a w przypadku, gdy podmiot 

uprawniony nie jest właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego – pisemną zgodę 

właściciela lub właścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego na wykonanie wymiany 

systemów ogrzewania w sposób określony we wniosku. 

2. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

niebędące właścicielami budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zobowiązane są do uzyskania 

pisemnej zgody właściciela lub właścicieli nieruchomości do złożenia wniosku o udzielenie dotacji, zawarcia 

umowy o udzieleniu dotacji oraz rozliczenia dotacji. 

3. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

w przypadku gdy tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż 

jednemu podmiotowi, zobowiązane są do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania 

w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzieleniu dotacji oraz rozliczenia dotacji. 

4. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony 

środowiska zobowiązane są przedłożyć wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz: 

1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot 

reprezentujący wspólnotę mieszkaniową; 

2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały; 

3) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone 

przez zarządcę. 

5. Przedsiębiorca ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia 

wraz z wnioskiem: 

1) zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis 

w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de 

minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego 

z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

6. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może 

przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w rozporządzeniach wymienionych w § 1 ust. 5. 

7. Wnioski wraz z załącznikami należy składać po upływie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej 

uchwały do dnia 31.08.2017 r.: 

1) w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów; 
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2) na adres Urzędu Gminy i Miasta Odolanów: ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów. 

8. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. 

§ 5. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, o którym 

mowa w § 2, tj. na: 

1) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania. 

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 2.500,00 zł na zakup jednego z urządzeń, o których mowa 

w §2 pkt 1. 

3. Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu urządzeń użytkowanych obiektów udzielana jest dla 

inwestycji spełniających następujące kryteria: 

1) inwestycja zrealizowana została w zakresie określonym we wniosku, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zdemontowano dotychczasowe urządzenie do ogrzewania obiektu i zamontowano urządzenia 

fabrycznie nowe, spełniające wszelkie konieczne normy, 

2) wniosek na udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji, spełniający wymogi formalne, został złożony 

przez podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości, 

3) inwestycja zrealizowana została po zawarciu z Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów umowy na 

dofinansowanie zakupu urządzenia ekologicznego systemu ogrzewania. 

4. Dotacja może być udzielana nie częściej niż co 10 lat licząc od zakończenia roku, w którym przyznano 

dotację. 

5. Zmiana podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, na której zrealizowano inwestycję, 

o której mowa w §2 pkt 1, dofinansowaną w formie dotacji z budżetu gminy, nie stanowi podstawy do 

ubiegania się o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji zrealizowanych przez nowy podmiot 

posiadający tytuł prawny do nieruchomości, o ile nie minął termin, o którym mowa w ust. 4. 

6. Nie udziela się dotacji na: 

1) pokrycie kosztów demontażu starego paleniska; 

2) zakup przenośnych urządzeń grzewczych; 

3) wykonanie prac projektowych; 

4) pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania; 

5) wykonanie przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zakończonego 

punktem pomiarowym; 

6) wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; 

7) wykonanie odbioru instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej; 

8) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wolnostojących niebędących budynkami 

wielolokalowymi lub ich częściach oraz lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

wielolokalowych. 

7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych 

bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

§ 6. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności sposób, miejsce i termin ich składania 

będzie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta 

Odolanów, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. 

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według daty wpływu do Urzędu Gminy i Miasta 

Odolanów oraz według kryterium rodzaju zabudowy na nieruchomości, w której ma być realizowane 

przedsięwzięcie określone w § 1 ust. 1 w następującej kolejności: 

1) w pierwszej kolejności wnioski dotyczące budynków wolnostojących niebędących budynkami 

wielolokalowymi lub ich części; 
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2) w dalszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące pozostałych budynków i lokali mieszkalnych 

objętych niniejszą uchwałą. 

2. Wnioski rozpatrywane i umowy zawierane będą do wyczerpania środków finansowych 

zaplanowanych w budżecie na ten cel w danym roku budżetowym, lecz nie później niż do 30 września. 

3. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy i Miasta 

Odolanów na realizację celu, o którym mowa w § 1, wnioski pozostałe zostaną rozpatrzone negatywnie. 

4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zabezpieczenie środków na jego realizację w budżecie gminy 

stanowi podstawę do zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów 

a Wnioskodawcą, o udzielenie dotacji celowej. 

5. Wnioski kwalifikuje komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. 

6. Wnioski kwalifikowane będą przez komisję na posiedzeniach zwoływanych przez  przewodniczącego 

z częstotliwością nie rzadszą niż raz w miesiącu. 

7. Jeżeli w okresie pomiędzy posiedzeniami komisji, do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów wpłynie ilość 

kompletnych wniosków, do rozpatrzenia których nie wystarczy środków finansowych zabezpieczonych na ten 

cel w budżecie Gminy i Miasta Odolanów, komisja rozpatruje wnioski według kryteriów określonych 

w ust. 1 pkt 1 i 2. 

8. Protokół z posiedzenia komisja przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 

9. Bez rozpatrzenia pozostawiane będą wnioski: 

1) niespełniające wymogów formalnych (niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione) i nieuzupełnione 

w wyznaczonym terminie, po wezwaniu do uzupełnienia; 

2) złożone po terminie; 

3) dotyczące budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych o nieuregulowanym stanie prawnym. 

10. W przypadku dołączenia do wniosku kserokopii dokumentów, Wnioskodawca zobowiązany jest do 

przedłożenia w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów oryginałów dokumentów, w celu ich uwierzytelnienia. 

§ 8. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów 

a podmiotem uprawnionym do otrzymania dotacji. 

2. Po zakwalifikowaniu wniosku Gmina i Miasto Odolanów zawiadomi podmiot o którym mowa 

§ 1 ust. 3 o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. Nie stawienie się podmiotu o którym mowa § 1 ust. 3 w miejscu i terminie o którym mowa 

w ust. 2 uznaje się za jego rezygnację z otrzymania dotacji o ile przed upływem wyznaczonego terminu 

uprawniony podmiot nie wystąpił o jego zmianę. 

4. Podpisując umowę o udzieleniu dotacji podmiot o którym mowa § 1 ust. 3 zobowiązuje się do realizacji 

zadania w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych. 

§ 9. 1. Podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do jej rozliczenia. 

2. Po wykonaniu zadania podmioty, które otrzymały dotację przedkładają Gminie i Miastu Odolanów 

rozliczenie dotacji. 

3. Wzór rozliczenia dotacji wraz z wykazem niezbędnych załączników, które należy do niego dołączyć 

stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 10. Wypłata dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub gotówką w kasie 

Urzędu zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta Odolanów. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy i Miasta Odolanów 

(-) Jan Prokop
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały nr XXVIII/251/17 

Rady Gminy i Miasta Odolanów  

z dnia 27 kwietnia 2017r.  
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały nr XXVIII/251/17 

Rady Gminy i Miasta Odolanów  

z dnia 27 kwietnia 2017r.  
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