Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto
Kołobrzeg na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie
ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 t.j.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 w związku
z art. 403 ust. 2 i 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
z 2020r. poz. 1219 ze zm.), Rada Miasta Kołobrzeg uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto
Kołobrzeg, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób rozliczania dotacji,
zwanej dalej dotacją, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą
likwidację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe (zwanych dalej nieruchomościami) systemu ogrzewania opartego na paliwach
stałych będącego jedynym lub podstawowym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na:
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
2) ogrzewanie gazowe;
3) ogrzewanie elektryczne;
4) ogrzewanie lekkim olejem opałowym;
5) pompę ciepła;
6) urządzenie wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania
nieruchomości.
2. Dotowaniu podlega wymiana w pełni sprawnych źródeł ciepła na paliwa stałe,
stanowiących trwałe wyposażenie nieruchomości i zainstalowanych nie później niż
30 czerwca 2021r.
§ 2. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w § 1, w tym kryteria wyboru
przedsięwzięć inwestycyjnych do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposób ich rozliczania, określa „Regulamin udzielania dotacji celowych
z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie
powietrza, realizowane na terenie miasta Kołobrzeg", stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/381/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2020r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg
na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie
powietrza (Dz.U. Woj. Zach. z 2020r. poz. 4057) oraz uchwała Nr XXVIII/401/20 Rady
Miasta Kołobrzeg z dnia 7 października 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na
przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie
powietrza (Dz.U. Woj. Zach. z 2020r. poz. 4470)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F91F5EFB-5D4D-4D59-BBAA-8F8E88EC1B45. Projekt

Strona 1

§ 5. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 10 września 2021 r.
Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na
przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie
miasta Kołobrzeg
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg, udzielane będą na
przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, obejmujące trwałą zmianę
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zamianę na:
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
2) ogrzewanie gazowe;
3) ogrzewanie elektryczne;
4) ogrzewanie lekkim olejem opałowym;
5) pompę ciepła;
6) urządzenie wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania
nieruchomości.
Rozdział 2.
Zasady udzielania dotacji
§ 2. 1. Dotacje mogą być udzielone osobom fizycznym.
2. Dotacja przysługuje na nieruchomość położoną w granicach administracyjnych Gminy
Miasto Kołobrzeg, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny.
3. Dotacja przysługuje tylko raz na daną nieruchomość.
4. Stan prawny nieruchomości, na którą składany jest wniosek musi być w pełni
uregulowany.
5. W przypadku dysponowania nieruchomością na czas określony, musi on obejmować
co najmniej okres 5 lat liczony od końca roku, w którym planowana jest realizacja zadania.
6. Jeżeli budynek jest podzielony na odrębne nieruchomości lokalowe i jest to
potwierdzone zaświadczeniem o samodzielności lokali, stosownym orzeczeniem sądowym
lub innym równoważnym dokumentem urzędowym, na każdą z tych nieruchomości
przysługuje odrębna dotacja.
7. Jeżeli w danej nieruchomości obok sprawnej instalacji ogrzewania zasilanej paliwem
stałym istnieje inne niskoemisyjne źródło ogrzewania, które było wykorzystywane zamiennie
dotacja, o której mowa w § 1 nie przysługuje.
§ 3. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów zakupu
i montażu nowego systemu ogrzewania, o którym mowa w § 1;
2. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych
zarezerwowanych na ten cel w danym roku budżetowym w budżecie Gminy Miasto
Kołobrzeg.
3. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 2, podawana będzie
w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Kołobrzeg i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg.
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4. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych
lub dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania)
oraz
nie może
pokrywać
podatku
VAT
w przypadku
jego
późniejszego
rozliczania/odzyskiwania.
5. Dotacją objęte są urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po
raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem
budowlanym, w którym zostało zainstalowane.
6. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot części udokumentowanych kosztów
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, po jego zakończeniu.
7. Dotacja nie obejmuje kosztów: demontażu istniejącego źródła ogrzewania, wykonania
dokumentacji projektowej, uzgodnień oraz pozyskania pozwoleń.
8. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego
źródła lub źródeł ogrzewania.
9. Przez likwidację dotychczasowego źródła ogrzewania, o którym mowa w ust. 8,
w przypadku kominków opalanych drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym
wkładem kominkowym, rozumie się demontaż kominka lub trwałe odłączenie go od instalacji
rozprowadzającej ciepło i pozostawienie go jako kominka rekreacyjnego pod warunkiem, iż
spełnia on wymagania określone w § 6 Uchwały Nr XXX/540/18 Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2018 r. poz. 4984).
Rozdział 3.
Wysokość dotacji
§ 4. Dotacja będzie udzielana w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż:
1) 10.000,00 zł w roku 2022;
2) 8.000,00 zł w roku 2023;
3) 6.000,000 w roku 2024.
Rozdział 4.
Tryb postępowania
§ 5. 1. Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji
w ramach dofinansowania.
2. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Kołobrzeg oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kołobrzeg.
3. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie dotacji, określony zostanie
w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje Prezydent Miasta Kołobrzeg przy pomocy
odpowiedniej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Kołobrzeg.
§ 6. 1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek
dofinansowania na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, zawierający:

o udzielenie

1) imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o dotację, adres do korespondencji oraz
adres poczty elektronicznej jeżeli taki posiada;
2) adres nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
3) informację o rodzaju zainstalowanych (istniejących) w budynku lub lokalu źródłach ciepła
(urządzeniach grzewczych);
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4) informację o rodzaju planowanych do zainstalowania w budynku lub lokalu źródłach
ciepła wraz z krótkim opisem;
5) kalkulację kosztów przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem wnioskowanej kwoty dotacji;
6) przewidywaną datę zakończenia przedsięwzięcia;
7) numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie;
8) datę i podpisy osób, reprezentujących wnioskodawcę, upoważnionych do składania
oświadczeń woli.
2. Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym realizowane będą
przedsięwzięcia inwestycyjne;
2) jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne tego wymaga - stosowne ostateczne pozwolenia,
zezwolenia, zgody, decyzje i opinie, a jeżeli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia,
dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia do organu administracji
z adnotacją lub zaświadczeniem organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
planowanych przedsięwzięć;
3) zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na
ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku i realizację przedsięwzięcia,
o którym mowa w § 1;
4) Wnioskujący niebędący właścicielami nieruchomości zobowiązani są do uzyskania zgody
właściciela nieruchomości.
3. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów, powinny one być
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskującego. Na żądanie organu
udzielającego dotacji należy przedłożyć oryginały do wglądu.
§ 7. 1. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany
do uzupełnienia braków. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie zostają
pozostawione bez rozpatrzenia.
2. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności złożenia kompletnych
wniosków.
3. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony w sprawie udzielenia dofinansowania oraz
o terminie i miejscu podpisania umowy.
4. Niestawienie się wnioskodawcy w miejscu i terminie, o którym mowa w ust. 3 uznaje
się za jego rezygnację z dofinansowania, o ile przed upływem wyznaczonego terminu
wnioskodawca nie wystąpił o jego zmianę.
5. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych
przed datą zawarcia umowy, o której mowa w ust. § 8 ust. 1.
Rozdział 5.
Udzielenie i rozliczenie dotacji
§ 8. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasto
Kołobrzeg a wnioskodawcą.
§ 9. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji do rozliczenia
przedsięwzięcia inwestycyjnego na zasadach i w terminie wskazanym w umowie, który
nie może być późniejszy niż 30 listopada danego roku budżetowego.
§ 10. 1. Po wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego, wnioskodawca składa pisemne
zgłoszenie zakończenia realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wnioskiem
o rozliczenie dotacji.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F91F5EFB-5D4D-4D59-BBAA-8F8E88EC1B45. Projekt

Strona 3

2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie wszystkich poniesionych kosztów koniecznych
do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do zestawienia wnioskodawca zobowiązany
jest dołączyć:
1) oświadczenie o trwałej likwidacji dotychczasowego źródła lub źródeł ogrzewania na
paliwo stałe w związku z realizacją przedsięwzięcia będącego przedmiotem
dofinansowania;
2) imienne faktury VAT lub rachunki określające koszty z potwierdzeniem zapłaty;
3) dokumentację odbioru technicznego robót
oświadczenie o jej braku z podaniem przyczyn;

lub

odbioru

wykonanych

prac

lub

4) umowy/zlecenia z wykonawcami robót.
3. W przypadku dołączenia do zgłoszenia kopii dokumentów, należy przedłożyć oryginały
do wglądu albo potwierdzić kopie za zgodność przez osobę uprawnioną.
4. Podstawą wypłaty dotacji jest prawidłowe rozliczenie umowy.
5. Kwota dotacji przekazana będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek
bankowy.
6. Informacje przyznanych i rozliczonych dotacjach w danym roku umieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta Kołobrzeg.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia
inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania służące ochronie powietrza.
Zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 21 w związku z art. 403 ust. 2 i 4-6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1912 ze zm.) do
zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
poprzez udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy. Cytowana ustawa umożliwia
dofinansowanie gminom m.in. przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.
Od roku 2018, na podstawie stosownych Uchwał Rady Miasta Kołobrzeg udzielane są
dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza polegające
na trwałej zmianie sposobu ogrzewania. W przedmiotowym projekcie uchwały,
w stosunku do uchwały Nr XXVII/381/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września
2020r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto
Kołobrzeg na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie wymiany źródeł ogrzewania
służące ochronie powietrza (Dz.U. Woj. Zach. z 2020r. poz. 4057) rozszerzono krąg
potencjalnych beneficjentów. Poprzednio dotacja była skierowana wyłącznie do
właścicieli nieruchomości. Zwiększono także zakres zadań, na realizację których
możliwe jest pozyskanie przedmiotowej dotacji. Sama kwota dotacji również została
podwyższona i mimo jej zmniejszania w kolejnych latach pozostanie wyższa w stosunku
do ww. uchwały.
Przedstawione zmiany mają przyczynić się do zwiększonego zainteresowania
potencjalnych wnioskodawców a tym samym do szybszej likwidacji źródeł ogrzewania
opartych na paliwach stałych i, co za tym idzie, do poprawy jakości powietrza
w Kołobrzegu.
Przedmiotowy Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy
Miasto Kołobrzeg dla osób fizycznych na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie
powietrza, polegające na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie
stałym, w celu ograniczenia niskiej emisji, realizowane na terenie Gminy Miasto
Kołobrzeg.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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