
 

 

UCHWAŁA NR XLII/271/17 

RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn   

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie  

źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta  i Gminy Działoszyn 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1888 i 1999) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ogranicze-

nia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia, o treści zgodnej z Regulaminem 

stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Dotacje celowe, o których mowa w § 1, będą udzielane ze środków zarezerwowanych na ten cel w bu-

dżecie Miasta i Gminy Działoszyn. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyn. 

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

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Działoszynie 

 

 

mgr inż. Kazimierz Środa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 4787



 

Załącznik do Uchwały Nr XLII/271/17 

Rady Miejskiej w Działoszynie 

z dnia 30 października 2017 r. 

Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn  

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie  

źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celo-

wej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowi-

ska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Dzia-

łoszyn, dalej zwanej Dotacją, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w 

sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia. 

Rozdział 2 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Dotacji 

§ 2. 1. Dotacja może zostać udzielona: 

1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osobom fizycznym, 

b) wspólnotom mieszkaniowym, 

c) osobom prawnym, 

d) przedsiębiorcom; 

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

2. W przypadku podmiotów wskazanych w ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, Dotacja może zostać udzielona wyłącz-

nie w celu dofinansowania wymiany starych źródeł ciepła w budynku, w którym prowadzona jest działalność 

Wnioskodawcy. 

§ 3. 1. Dotacja może zostać udzielona na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła w budynkach po-

łożonych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn, tj. likwidację wszystkich starych źródeł ciepła w danym bu-

dynku i trwałym ich zastąpieniu przez jedno z nowych poniżej wskazanych ekologicznych źródeł ciepła, dalej 

zwanym Nowym źródłem ciepła: 

1) pompa ciepła (jeżeli będzie to jedyne źródło ciepła w budynku); 

2) ogrzewanie gazowe (kocioł gazowy); 

3) ogrzewanie olejowe (kocioł olejowy); 

4) nowoczesne urządzenie grzewcze z podajnikiem automatycznym na biomasę, pelt lub węgiel spełniające 

parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy. 

2. Przez stare źródło ciepła, o którym mowa w ust. 1, rozumie się: 

1) piece kaflowe; 

2) kominki; 

3) niskowydajne i nieekologiczne kotły węglowe niespełniające normy PN EN 303-5:2012 5 klasy; 

4) inne kotły (gazowe, olejowe, na biomasę), które są eksploatowane powyżej 5 lat. 

3. Od obowiązku likwidacji starych źródeł ciepła, o których mowa w ust. 1, można odstąpić w przypadku: 
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1) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia, w któ-

rym się znajduje; 

2) gdy piece kaflowe są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połącze-

nia, lub stanowią element dekoracyjny pomieszczenia, w którym się znajdują. 

4. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania Dotacji jest likwidacja w budynku wszystkich dotychczasowych 

starych źródeł ciepła, poza wyjątkiem wskazanym w ust. 3. 

§ 4. 1. Budynek, w którym ma zostać wymienione stare źródło ciepła, winien mieć nadany własny numer 

porządkowy. 

2. Dopuszcza się montaż Nowego źródła ciepła poza budynkiem, w obrębie nieruchomości wskazanej we 

wniosku o udzielenie Dotacji, pod warunkiem, że ww. Nowe źródło ciepła będzie stanowiło źródło ciepła dla 

tego budynku. 

§ 5. 1. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie następujących kosztów związanych z 

realizacją inwestycji polegającej na wymianie starych źródeł ciepła: 

1) koszty zakupu Nowych źródeł ciepła – fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy; 

2) koszty montażu. 

2. Dotacji nie przyznaje się w szczególności na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonania prac 

projektowych, zakup i montaż dodatkowego wyposażenia (typu wewnętrzna instalacja c.o.) oraz na pokrycie 

kosztów przeglądów technicznych i prac konserwacyjnych. 

3. Dotacja nie obejmuje kosztów inwestycji, o której mowa w § 1, poniesionych przed dniem podpisania 

pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn a Wnioskodawcą umowy wskazanej w § 14. 

4. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie jeden raz w przypadku tego samego budynku i jest udzielana 

na zakup jednego Nowego źródła ciepła. 

5. Dotacja nie dotyczy budynków w budowie. 

§ 6. W przypadku, w którym Dotacja stanowi: 

1) pomoc de minimis – jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy 

przewidzianych w przepisach rozporządzenia 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; 

2) pomoc de minimis w rolnictwie – jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej 

pomocy przewidzianych w przepisach rozporządzenia 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; 

3) pomoc de minimis w rybołówstwie – jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalno-

ści tej pomocy przewidzianych w przepisach rozporządzenia 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. 

Rozdział 3 

Źródła finansowania i wysokość Dotacji 

§ 7. 1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na Dotacje, o których mowa w § 1, ustalana jest w uchwale budże-

towej Miasta i Gminy Działoszyn na dany rok. 

§ 8. Dotacja jest przyznawana w wysokości 50% kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1, udokumentowa-

nych rachunkami lub fakturami, lecz nie większej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 
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Rozdział 4 

Tryb udzielania i sposób rozliczania Dotacji 

§ 9. 1. W celu uzyskania Dotacji należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Działoszyn pisemny wniosek  

o udzielenie Dotacji celowej w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po 

tym terminie nie będą rozpatrywane, a dokumentacja zostanie zwrócona Wnioskodawcy. 

2. Wraz z wnioskiem o udzielenie Dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić: 

1) dokumenty potwierdzające legalność realizowanej inwestycji, tj. pozwolenie na budowę albo zgłoszenie 

zamiaru wykonywania robót budowalnych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od 

dnia zgłoszenia organ nie wniósł sprzeciwu – jeżeli wykonanie inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia; 

2) w przypadku podmiotów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, c, d oraz pkt 2 – również dokument potwier-

dzający tytuł prawny Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością (oryginał lub kserokopia potwier-

dzona za zgodność z oryginałem wraz z oryginałem do wglądu), a ponadto: 

a) w przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na realizację inwestycji w sposób 

określony we wniosku, 

b) w przypadku, w którym Wnioskodawca nie jest właścicielem budynku – dodatkowo zgodę właściciela 

na wykonanie inwestycji w sposób określony we wniosku, 

c) w przypadku lokalu mieszkalnego – dodatkowo zgodę zarządcy nieruchomości na wykonanie inwestycji 

w sposób określony we wniosku; 

3) w przypadku podmiotów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b – dokument potwierdzający tytuł prawny każ-

dego z członków wspólnoty do lokalu wchodzącego w skład danej nieruchomości oraz uchwała wspólnoty 

mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji, o której mowa w § 1. 

3. W przypadku, w którym Dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis, Wnioskodawca jest zobowiązany 

do przedstawienia wraz z wnioskiem o jej udzielenie dodatkowo dokumentów wskazanych w przepisie art. 37 

ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, ze zm.), tj.: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności Wnioskodawcy  

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 

których ma być przeznaczona pomoc de minimis; ww. informacji udziela się na formularzu, którego wzór 

stanowi Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informa-

cji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze 

zm.) – w wersji obowiązującej od dnia 15 listopada 2014 r. 

4. W przypadku, w którym Dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem o jej udzielenie dodatkowo dokumen-

tów wskazanych w przepisie art. 37 ust. 2 pkt 1-3 Ustawy, o której mowa w ust. 3, tj.: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się  

o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de mi-

nimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega 

się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w 

szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i prze-
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znaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do 

objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołów-

stwie – ww. informacji udziela się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubie-

gające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

§ 10. Organem właściwym do udzielenia Dotacji jest Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn, który może 

odrębnym zarządzeniem powołać Komisję do rozpatrywania wniosków o udzielenie Dotacji. 

§ 11. 1. Wnioski o udzielenie Dotacji, złożone w terminie wskazanym w § 9 ust. 1, będą rozpatrywane we-

dług kolejności złożenia, aż do chwili wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta  

i Gminy Działoszyn na dany rok. 

2. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie Dotacji w danym roku, 

wnioski nieuwzględnione z uwagi na brak środków będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym 

roku budżetowym, natomiast procedura naboru nowych wniosków zostanie wstrzymana. 

3. Wznowienie rozpatrywania wniosków o udzielenie Dotacji może nastąpić w przypadku przeznaczenia na 

ten cel dodatkowych środków w budżecie Miasta i Gminy Działoszyn na dany rok lub w przypadku rezygnacji 

z realizacji inwestycji przez Wnioskodawcę zakwalifikowanego do przyznania Dotacji celowej. 

§ 12. Jeżeli wniosek o udzielenie Dotacji nie spełnia wymogów formalnych określonych w niniejszym Re-

gulaminie, Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni 

od otrzymania wezwania, wskazując braki formalne, które wymagają usunięcia. W przypadku nieuzupełnienia 

wniosku w wyznaczonym terminie pozostawia się go bez rozpoznania. 

§ 13. Dotujący jest uprawniony do kontroli posiadania przez Wnioskodawcę starego źródła energii wskaza-

nego we wniosku o udzielenie Dotacji. Wnioskodawca jest zobowiązany umożliwić Dotującemu przeprowa-

dzenie kontroli. 

§ 14. 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1, Wnioskodawca zo-

stanie pisemnie zawiadomiony o terminie zawarcia pomiędzy Miastem i Gminą Działoszyn a Wnioskodawcą 

umowy o udzielenie Dotacji celowej, dalej zwanej Umową. 

2. Nieuzasadnione niestawienie się Wnioskodawcy w wyznaczonym terminie w celu podpisania Umowy 

jest równoznaczne z wycofaniem wniosku o udzielenie Dotacji celowej, chyba że przed upływem wyznaczone-

go terminu Wnioskodawca wystąpi o jego zmianę z uzasadnionych przyczyn. 

§ 15. Podstawę udzielenia Dotacji celowej stanowi Umowa, o której mowa w § 14 ust. 1. Umowę zawiera 

się zgodnie z wymogami określonymi w przepisie art. 250 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.). 

§ 16. 1. Wypłata środków pieniężnych z tytułu udzielonej Dotacji celowej nastąpi po wykonaniu wymiany 

starych źródeł ciepła na Nowe źródło ciepła oraz po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o przekazanie Dotacji 

wraz z następującymi dokumentami, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) imiennym dowodem finansowym potwierdzającym koszty zakupu lub montażu Nowego źródła energii (ra-

chunki lub faktury nieopłacone w całości lub w części, na którą została udzielona Dotacja); 

2) dokumentami określającymi dane techniczne Nowego źródła ciepła; 

3) dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań dla zainstalowanego Nowego źródła ciepła (np. pa-

rametrów normy PN EN 303-5:2012 5 klasy - atesty, certyfikaty). 

2. W przypadku złożenia przez Beneficjenta kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, należy 

przedłożyć ich oryginały do wglądu. 

3. Środki pieniężne z tytułu udzielonej dotacji zostaną wypłacone w terminie 14 dni od dnia złożenia wnio-

sku o przekazanie Dotacji, na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w ww. wniosku lub gotówką w kasie 

Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 4787



§ 17. Rozliczenie Dotacji następuje poprzez złożenie przez Beneficjenta, w terminie 14 dni od dnia wypłaty 

środków Dotacji, dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty należności wynikających z imiennych do-

wodów finansowych przedłożonych wraz z wnioskiem o przekazanie środków pieniężnych z tytułu udzielonej 

Dotacji – potwierdzenie dokonania przelewu lub zapłaty gotówką. 

§ 18. Wnioskodawcy, któremu nie została udzielona Dotacja nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek 

roszczenia. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 19. 1. Ustalone w niniejszym Regulaminie zasady udzielania Dotacji stanowiących pomoc de minimis  

i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, obowiązują do dnia 31 grudnia 2020 r. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia wejścia w życie Uchwały Nr XLII/271/17 Rady Miejskiej w Działoszy-

nie z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta  

i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na 

wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn. 
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