
UCHWAŁA NR II/13/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 
dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz 

kosztów wyposażenia budynku lub nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii

Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania, kryteria wyboru, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji celowej 
z budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy 
Witkowo kosztów wymiany systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami centralnego 
ogrzewania na paliwo stałe, nespełniających wymagań jakościowych, o których mowa w § 2 ust. 3 i ich zastąpieniu 
proekologicznymi urządzeniami grzewczymi oraz kosztów wyposażenia budynku lub nieruchomości w urządzenia 
wykorzystujące odnawialne źródła energii.

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1, jest udzielana na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na 
terenie gminy Witkowo obejmujących: 

1) zakup nowych proekologicznych urządzeń grzewczych takich jak: 

a) kocioł gazowy, 

b) kocioł olejowy, 

c) kocioł gazowo-olejowy, 

d) kocioł elektryczny, 

e) kocioł na biomasę, 

f) kocioł na paliwo stałe,

2) zakup nowych urządzeń wykorzystujących energię odnawialną, w tym mikroinstalacji w rozumieniu ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii takich jak: 

a) pompy ciepła, 

b) kolektory słoneczne, 

c) panele fotowoltaiczne, 

d) przydomowe turbiny wiatrowe.

2.  Dotacją objęte są tylko urządzenia, które spełniają wszelkie normy techniczne w tym zakresie i są 
dopuszczone do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych dokumentów 
wystawionych przez uprawnione podmioty. 

3.  W przypadku kotłów na paliwo stałe, w tym na biomasę, możliwe do montażu są tylko takie kotły, które 
umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów 
umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 303-
5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa 
o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie". 

4.  Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 pkt 1, jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania niespełniającego wymagań 
jakościowych, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 

5. Od zasady trwałej likwidacji tradycyjnego ogrzewania, o której mowa w ust. 4, można odstąpić 
w przypadku: 

1) pieców kaflowych przedstawiających wysokie walory estetyczne lub objętych ochroną konserwatora zabytków 
pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia z przewodem kominowym, 
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2) kominków opalanych wyłącznie drewnem lub biomasą drzewną, nieposiadające instalacji rozprowadzających 
ciepło do pozostałych pomieszczeń i niestanowiących podstawowe źródła ogrzewania.

6.  Urządzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 powinny być fabrycznie nowe oraz trwale związane z obiektem 
budowlanym lub na nieruchomości, w których zostały zainstalowane. 

7.  Nowe źródło ciepła, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku 
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. 

8.  Dotacja udzielana jest na jedno urządzenie, jeden raz na dany budynek lub lokal. W przypadku posiadania 
przez jednego właściciela kilku budynków lub lokali mieszkalnych, Wnioskodawca może skorzystać z dotacji 
jeden raz na trzy lata. 

9.  Dotacja zostanie udzielona pod warunkiem, że wnioskowane dofinasowanie do urządzenia nie podlega 
sfinansowaniu lub dofinansowaniu z innych środków publicznych. 

10.  Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finasowanie wydatków poniesionych przed datą 
podpisania umowy o udzielenie dotacji. Przy dofinansowaniu przedsięwzięcia będą brane pod uwagę wyłącznie 
koszty zakupu nowego urządzenia poniesione po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. Wniosek powinien być 
złożony przed zakupem urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykorzystania dotacji na wydatki poniesione 
przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji. 

12.  O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, podmioty i jednostki posiadające budynki mieszkalne lub 
lokale mieszkalne na terenie gminy Witkowo, wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, zwane dalej Wnioskodawcami oraz posiadające prawo do dysponowania 
nieruchomością, budynkiem lub lokalem. 

13. Dotacji nie podlega: 

1) koszt montażu nowego urządzenia, 

2) koszt zakupu przenośnego urządzenia, 

3) koszt demontażu dotychczasowego urządzenia, 

4) modernizacja istniejącego ogrzewania, w tym ogrzewania proekologicznego, 

5) koszt wykonania prac projektowych, podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej, uzgodnień, 
pozwoleń, odbiorów kominiarskich i energetycznych, montażu innych urządzeń grzewczych, zakupu 
pojedynczego i dodatkowego wyposażenia, zakupu i montażu instalacji wewnętrznej, koszty eksploatacji 
urządzenia, 

6) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie.

14. W przypadku, gdy inwestycja, o której mowa w § 2 ust. 1 jest wykorzystywana w prowadzonej działalności 
gospodarczej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym w działalności w sektorze rolnym lub 
w zakresie rybołówstwa, udzielone dofinansowanie odpowiednio: 

1) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r, s.1), 

2) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r, s.9), 

3) będzie stanowić pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu 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 (Dz. Urz. UE L Nr 190 z 28.06.2014 r, s.45).

§ 3. 1. Wysokość udzielanej dotacji celowej wynosi: 

1) w przypadku budynku jednorodzinnego lub lokalu - 50% poniesionych kosztów zakupu proekologicznego 
urządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł, 
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2) w przypadku budynku wielorodzinnego - 50% poniesionych kosztów zakupu proekologicznego urządzenia, 
o którym mowa w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.

2.  Całkowitą wysokość środków finansowych pochodzącą z budżetu Gminy i Miasta Witkowo przeznaczoną 
na dofinansowanie w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Witkowo kosztów zakupu urządzeń, 
o których mowa w § 2 ust. 1, określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

§ 4. 1. Dotacje na dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania lub zakupu urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii przyznawane są na wniosek złożony do Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, zgodnie 
ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja, 

2) w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, budynku lub lokalu mieszkalnego - 
pisemna zgoda właściciela nieruchomości, budynku lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem 
o dofinansowanie, 

3) w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości - pisemną zgodę pozostałych 
współwłaścicieli nieruchomości, 

4) decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę dotyczących 
planowanej inwestycji, jeżeli są wymagane, 

5) w przypadku montażu kotła gazowego lub gazowo-olejowego, dokument potwierdzający techniczną możliwość 
podłączenia do sieci gazowej, 

6) w przypadku Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych należy dołączyć dodatkowo: 

a) uchwałę Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyboru Zarządu - osób reprezentujących 
Wspólnotę lub Spółdzielnię Mieszkaniową, 

b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy, gdy taką zawarto, 

c) uchwałę Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania 
określonego w niniejszej uchwale,

3. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 14: 

1) podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający sie o pomoc de minimis zobowiązany jest do 
dostarczenia wraz z wnioskiem: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 
otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacji, której zakres określony został 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. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

2) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia 
wraz z wnioskiem: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 
otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacji, której zakres określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 
w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 ze zm.).

4.  Gdy dotacja celowa stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie jej 
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy w przepisach odrębnych. 
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5.  Dotacja celowa nie przysługuje, jeżeli wartość udzielanej Wnioskodawcy pomocy de minimis, pomocy de 
minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie przekracza próg dopuszczalnej pomocy, o której mowa w przepisach 
odrębnych. 

6.  W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zawiadamia 
Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
Wniosek, który nie zostanie uzupełniony w terminie pozostawia sie bez rozpatrzenia. 

7.  Wnioski o przyznanie dotacji celowej Wnioskodawcy mogą składać w terminie do dnia 31 października 
danego roku do Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo. 

8.  Wnioski o przyznanie dotacji celowej będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy 
i Miasta w Witkowie. 

9.  Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania środków 
przeznaczonych na ten cel, będą rozpatrywane w roku następnym.

§ 5. 1. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo rozpatruje i dokonuje oceny wniosków w zakresie spełnienia 
wymagań określonych w niniejszej uchwale poprzez powołaną do tego Komisję. 

2.  Po wstępnej weryfikacji wniosku, w terminie 21 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku wraz ze 
wszystkimi załącznikami, zostanie przeprowadzona wizja w budynku, lokalu lub nieruchomości celem 
potwierdzenia zgodności opisu zamierzonej inwestycji ze stanem faktycznym. Wizji dokonuje Komisja powołana 
przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, z której sporządza się protokół. Wizji przed realizacją inwestycji 
nie dokonuje sie w przypadku zakupu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. 

3.  Po weryfikacji wniosku i przeprowadzeniu wizji budynku, lokalu lub nieruchomości, Burmistrz Gminy 
i Miasta Witkowo zawiadamia pisemnie Wnioskodawcę o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji.

§ 6. W celu udzielenia dotacji Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zawiera z Wnioskodawcą, w terminie 14 dni 
od dnia przeprowadzonej wizji budynku, lokalu lub nieruchomości i zakwalifikowaniu wniosku o udzielenie 
dotacji, pisemną umowę o udzielenie dotacji. 

§ 7. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, 
jednak nie później niż do 20 grudnia roku budżetowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. Rozliczenie dotacji następować będzie z uwzględnieniem przedłożonych przez Wnioskodawcę 
kopii faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki i innych dokumentów. 

2. Do rozliczenia wykorzystania dotacji należy dołączyć: 

1) kserokopię imiennego dowodu zakupu proekologicznego urządzenia (oryginał do wglądu), 

2) dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji wystawiony przez 
uprawnionego przedsiębiorcę lub oświadczenie Wnioskodawcy w tym zakresie, 

3) potwierdzenie o spełnieniu zgodności urządzenia z normami, a dodatkowo, w przypadku zakupu urządzenia 
grzewczego określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e) i f) niniejszej uchwały - świadectwo zgodności z normą PN-
EN 303-5:2012 (wymogi Klasy 5), 

4) informację o rodzaju, sprawności i mocy (kW) zainstalowanego urządzenia, dane techniczne nowego 
urządzenia lub dokumentację techniczną. 

5) opinię kominiarską potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego, jeżeli jest 
wymagana, 

6) w przypadku montażu kotła gazowego lub gazowo-olejowego, protokół próby szczelności instalacji gazowej po 
wymianie źródła ciepła oraz dokument potwierdzający warunki podłączenia do sieci gazowej, 

7) w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego, warunki przyłączenia lub umowę kompleksową dostarczenia 
energii, 

8) w przypadku montażu mikroinstalacji, gdy przepisy prawa wymagają przyłączenia takich urządzeń do 
wewnętrznej instalacji elektrycznej - pisemne potwierdzenie otrzymania przez Wnioskodawcę zgłoszenia 
przyłączenia od przedsiębiorstwa energetycznego.
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3.  W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wzywa 
Wnioskodawcę do uzupełnienia rozliczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia pod rygorem 
niewypłacenia dotacji. 

4.  Po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu przez Wnioskodawcę rozliczenia dotacji, w terminie 14 dni od 
prawidłowego złożenia tego rozliczenia, sporządzony zostanie protokół odbioru zamontowanego urządzenia przez 
Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. W tym celu Komisja przeprowadzi wizję budynku, 
lokalu lub nieruchomości, w którym zamontowano nowe urządzenie celem sprawdzenia, czy inwestycja 
zrealizowana została zgodnie z niniejszą uchwałą i umową o udzielenie dotacji. 

5.  W przypadku wykonania wszystkich zobowiązań, Gmina i Miasto Witkowo wypłaca Wnioskodawcy 
przyznaną dotację w terminie przewidzianym w umowie na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy. 

6.  Okres używania urządzeń podlegających dotacji na podstawie niniejszej uchwały wynosi minimum 5 lat, 
licząc od daty otrzymania dotacji. Jeżeli będzie on krótszy, przyznana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo. 

§ 9. Przepisy niniejszej uchwały w zakresie udzielania przez Gminę i Miasto Witkowo pomocy de minimis 
obowiązują, zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013, tj. do dnia 30 czerwca 
2021 r. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Witkowie

Piotr Jóźwik
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Uzasadnienie
do uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany 
systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia budynku lub 
nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
799 ze zm.) daje możliwość finansowania lub dofinansowania z budżetu gminy kosztów inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska, w tym przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza atmosferycznego. Gmina może 
udzielać dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób 
fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów 
publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

 Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, zasady udzielania 
dotacji celowej, o której mowa w art. 403 ust. 4 tej ustawy, obejmujące w szczególności kryteria wyboru 
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 
rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. 

 Celem podjęcia uchwały jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego ze źródeł niskiej 
emisji, pochodzącej ze spalania paliw stałych na terenie gminy Witkowo poprzez system dofinansowań do 
wymiany systemów ogrzewania zasilanych tradycyjnymi piecami lub kotłami centralnego ogrzewania na paliwo 
stałe na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz wyposażenia budynku lub nieruchomości w urządzenia 
wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

 W Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM 10, PM 2,5 oraz B(a)P, 
przyjętego uchwałą Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. 
wskazano, że działania gmin powinny polegać przede wszystkim na tworzeniu systemu zachęt poprzez 
wydatkowanie środków własnych lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych w formie dotacji celowych na 
realizację zadań likwidacji lub wymiany starych kotłów na paliwo stałe i powinny obejmować m.in. 
prowadzenie działań zmierzających do wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe (głównie na węgiel) na 
nowe kotły zasilane paliwem gazowym, ogrzewanie elektryczne, nowe kotły zasilane olejem opałowym, nowe 
kotły węglowe zasilane automatycznie spełniające wymogi Ekoprojektu lub wymogi dotyczące klasy 5 wg 
normy PN-EN 303-5:2012. 

 Działania Gminy Witkowo w kierunku ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania 
paliw stałych zawarte są w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018-2021 
z perspektywą do roku 2025 przyjętego uchwałą Nr XXXIII/253/2017 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 
30 listopada 2017 r. Ponadto zadania związane z wymianą źródeł ciepła na proekologiczne źródła ciepła 
uwzględnione są również w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Witkowo przyjętego 
uchwałą Nr XVI/127/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2016 r., który określa kierunki 
działań, zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności 
energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. 

 W niniejszej uchwale, stosując zapis w § 2 ust. 11, Rada Miejska miała na uwadze cel ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a mianowicie zapewnienie eksploatacji urządzeń spełniających 
wymagania ochrony środowiska. Rygorystyczne ujęcie dotacji można by uznać za niezgodne z celem tej 
ustawy, gdyż nie można wykluczyć sytuacji, w której użytkownik zakupi nowe urządzenie grzewcze lub 
urządzenie wykorzystujące energię odnawialną przed podpisaniem umowy, albo tuż przed złożeniem wniosku 
o udzielenie dotacji. 

 Projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub 
w rybołówstwie, w związku z tym został on zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). Opinie i uwagi w/w instytucji 
zostały uwzględnione w niniejszej uchwale. 

 Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2018 

Rady Miejskiej w Witkowie 

z dnia 12 grudnia 2018 r. 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo na 

dofinansowanie do proekologicznego urządzenia  

 

I. Dane wnioskodawcy:  

1. Imię i nazwisko/nazwa: ………………..……………………………………………...……... 

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

2. Adres zamieszkania/siedziby: ……………………………...………………...……………… 

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

3. Numer telefonu kontaktowego1): ……………………...………………..................................  

4. PESEL (dotyczy osób fizycznych): …………………………...……………………...……... 

5. REGON (dotyczy pozostałych podmiotów) ………………………………………………… 

6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: ……….. 

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

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

II. Informacja dotycz ąca inwestycji:  

1. Adres budynku lub lokalu, w którym realizowana będzie inwestycja: ……..……………….. 

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

2. Numer działki ewidencyjnej, obręb geodezyjny: ……………………………………………. 

3. Tytuł prawny do władania nieruchomością (własność, współwłasność, użytkowanie 

wieczyste, najem, inne):  ………………………………………………………………………. 

4. Dotychczasowe źródło ogrzewania (typ, rodzaj, rodzaj wykorzystywanego paliwa, ilość 

wykorzystywanego paliwa w ciągu roku, powierzchnia budynku lub lokalu do ogrzewania): 

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

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

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

5. Nowe urządzenie 2): 

� kocioł gazowy 

� kocioł olejowy 

� kocioł gazowo-olejowy 

� kocioł elektryczny 
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� kocioł na biomasę 

� kocioł na paliwo stałe 

� pompy ciepła 

� kolektory słoneczne 

� panele fotowoltaiczne 

� przydomowe turbiny wiatrowe. 

6. Nazwa producenta nowego urządzenia, typ (model), moc cieplna [kW]: …………………... 

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

7. Wstępny koszt brutto zakupu urządzenia: ………………………..……….………...………, 

(słownie: ………………………………………………………………………………………). 

8. Data planowanego rozpoczęcia inwestycji: …………………………………………………. 

9. Data planowanego zakończenia inwestycji: ……………………………………...…………. 

10. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am się z treścią uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany 

systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia 

budynku lub nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, 

b) wnioskowane dofinansowanie do urządzenia grzewczego nie podlega sfinansowaniu lub 

dofinansowaniu z innych środków publicznych, 

c) w budynku lub lokalu mieszkalnym jest/nie jest3) prowadzona działalność 

gospodarcza/rolnicza/w zakresie rybołówstwa3). 

 

 

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

(miejscowość, data)          (podpis)  

 

Wykaz załączników do wniosku:  

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja. 

2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, budynku lub lokalu 

mieszkalnego - pisemna zgoda właściciela nieruchomości, budynku lub lokalu na realizację zadania 

objętego wnioskiem o dofinansowanie. 

3. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, budynku lub 

lokalu - pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, budynku lub lokalu. 
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4. Decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

dotyczących planowanej inwestycji, jeżeli są wymagane. 

5. W przypadku montażu kotła gazowego lub gazowo-olejowego, dokument potwierdzający 

techniczną możliwość podłączenia do sieci gazowej. 

6. W przypadku Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych: 

a) uchwałę Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyboru Zarządu - osób 

reprezentujących Wspólnotę lub Spółdzielnię Mieszkaniową, 

b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy, gdy taką zawarto, 

c) uchwałę Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

zadania określonego w niniejszej uchwale. 

7. W przypadku, gdy inwestycja jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej przez 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą, należy dodatkowo dołączyć: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w 

rybołówstwie, jakie otrzymał Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 

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

minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w 

ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w 

tym okresie, 

b) informację, której zakres określony został 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. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.). 

8. W przypadku, gdy inwestycja jest wykorzystywana przez podmiot prowadzący działalność w 

rolnictwie lub rybołówstwie, należy dodatkowo dołączyć: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w 

rybołówstwie, jakie otrzymał Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 

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

minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w 

ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w 

tym okresie, 

b) informację, której zakres określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 

2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 ze zm.). 

 
1) dane podawane dobrowolnie w celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą 
2) zaznaczyć właściwe 
3) niewłaściwe skreślić 
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Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniuj ąca wnioski): 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

 
 
....................................................       
           (miejscowość, data)      
 

Imię i nazwisko                                                                                                    Podpis 

1. .................................................. Przewodniczący Komisji       ……….................................                  

2. .................................................. Członek Komisji             .………................................ 

3. ................................................. Członek Komisji             ……….................................                             
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2018 

Rady Miejskiej w Witkowie 

z dnia 12 grudnia 2018 r.  

 

Rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy i Miasta 

Witkowo na dofinansowanie do proekologicznego urządzenia  

 

I. Dane Wnioskodawcy rozliczającego dotację celową  

1. Imię i nazwisko/nazwa: ………………………..……………………………………...……... 

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

2. Adres zamieszkania/siedziby: ……………………………...………………...……………… 

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

II. Dane dotyczące umowy o udzielenie dotacji:  

1. Numer i data zawarcia umowy: ………………………………...………………………….... 

III. Informacja dotycz ąca inwestycji:  

1. Adres budynku lub lokalu, w którym zrealizowano inwestycję: …...……………………….. 

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

2. Numer działki ewidencyjnej, obręb geodezyjny: …………………………………………….  

3. Zlikwidowane źródło ogrzewania (typ, rodzaj, model): ………...………………...………… 

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

4. Nowe urządzenie 1): 

� kocioł gazowy 

� kocioł olejowy 

� kocioł gazowo-olejowy 

� kocioł elektryczny 

� kocioł na biomasę 

� kocioł na paliwo stałe 

� pompy ciepła 

� kolektory słoneczne 

� panele fotowoltaiczne 

� przydomowe turbiny wiatrowe. 

5. Nazwa producenta nowego urządzenia, typ (model), moc cieplna [kW]: …………………... 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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6. Koszt zakupu urządzenia: ………………………..…………..……………………...………, 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….) 

7. Data zakończenia inwestycji: ………………..………………………………………………. 

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

(miejscowość, data)        (podpis)  

Wykaz załączników:  

1. Kserokopia imiennego dowodu zakupu proekologicznego urządzenia (oryginał do wglądu). 

2. Dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony 

przez uprawnionego przedsiębiorcę lub oświadczenie Wnioskodawcy w tym zakresie. 

3. Potwierdzenie o spełnieniu zgodności urządzenia z normami technicznymi, a dodatkowo, w 

przypadku zakupu urządzenia grzewczego określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e) i f)  niniejszej uchwały 

- świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (wymogi Klasy 5). 

4. Informacja o rodzaju, sprawności i mocy (kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego 

urządzenia lub dokumentacja techniczna. 

5. Opinia kominiarska potwierdzająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu 

kominowego, jeżeli jest wymagana. 

6. W przypadku montażu kotła gazowego lub gazowo-olejowego, protokół próby szczelności instalacji 

gazowej po wymianie źródła ciepła oraz dokument potwierdzający warunki podłączenia do sieci 

gazowej. 

7. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego, warunki przyłączenia lub umowa kompleksowa 

dostarczenia energii. 

8. W przypadku montażu mikroinstalacji, gdy przepisy prawa wymagają przyłączenia takich urządzeń 

do wewnętrznej instalacji elektrycznej - pisemne potwierdzenie otrzymania przez Wnioskodawcę 

zgłoszenia przyłączenia od przedsiębiorstwa energetycznego. 

 
1) zaznaczyć właściwe 
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