
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/292/17 

RADY GMINY IZABELIN 

z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej  zmianie ogrzewania na proekologiczne 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.
1)

) i uchwały nr 162/17 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa mazowieckiego ograniczeń i  zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600) Rada Gminy Izabelin uchwala, co następuje:  

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin celem dofinansowania 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony powietrza, polegającej na 

ograniczeniu tzw. niskiej emisji poprzez trwałą wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz 

pieców na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze, a w szczególności: 

1) kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania; 

2) tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji; 

3) sposób rozliczania dotacji. 

§ 2. Środki finansowe na dotacje celowe pochodzą z budżetu Gminy, a ich wysokość ustalana jest 

w uchwale budżetowej Gminy Izabelin na dany rok budżetowy. 

§ 3. Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 

1) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Izabelin; 

2) inwestycji, należy przez to rozumieć trwałą wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz 

pieców na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze, zgodnie z pkt. 8; 

3) dotacji celowej, należy przez to rozumieć środki z budżetu Gminy przeznaczone na dofinansowanie 

kosztów inwestycji; 

4) Wnioskodawcy, należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
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5) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, należy przez to rozumieć prawo, o którym 

mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. 

zm.); 

6) umowie o udzielenie dotacji celowej, należy przez to rozumieć umowę cywilno-prawną, zawartą pomiędzy 

Gminą a Wnioskodawcą; 

7) kosztach kwalifikowanych inwestycji, należy przez to rozumieć koszty zakupu: 

a) nowego źródła ciepła i jego montażu, 

b) podajnika opału, 

c) zasobnika na opał, 

d) zasobnika c.w.u., 

e) czujnika czadu; 

8) grupach zaszeregowania, należy przez to rozumieć: 

a) grupę A – wnioski na wymianę kotła lub pieca na paliwa stałe poniżej kat. IV na pompę ciepła 

powietrze-woda lub kocioł gazowy bądź kocioł elektryczny, 

b) grupę B – wnioski na wymianę kotła lub pieca na paliwa stałe poniżej kat. IV na kocioł węglowy kat. V, 

kocioł olejowy lub kocioł na biomasę (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu 

żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), które będą rozpatrywane 

wyłącznie w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. 

- kotły węglowe kat. V oraz kotły na biomasę o których mowa powyżej zapewniają minimalne poziomy 

sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania 

pomieszczeń, które określone są w uchwale nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego 

ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

(Dz. Urz.Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600).  

Rozdział 2. 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 4. Kryterium wyboru inwestycji do dofinansowania jest: 

1) przewidywany efekt ekologiczny mający znaczenie dla wspólnoty lokalnej polegający na poprawie 

środowiska naturalnego, poprzez realizację inwestycji; 

2) spełnienie wymogów formalnych wniosku; 

3) data złożenia wniosku. 

§ 5. Warunkiem uzyskania dotacji celowej na realizację inwestycji, oprócz kryteriów wymienionymi  

w § 4, jest likwidacja istniejących pieców lub kotłów w terminie do 30 dni od dnia instalacji nowego kotła. 

§ 6. Dotację celową mogą uzyskać Wnioskodawcy, którzy posiadają prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane oraz nie posiadają względem Gminy zaległości z tytułu podatków i opłat 

oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 

§ 7. 1. Dotacja celowa udzielana jest Wnioskodawcy na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej. 

2. Umowa o udzielenie dotacji celowej określa w szczególności warunki przyznania i rozliczenia dotacji 

celowej. 

3. Dofinansowaniem mogą być objęte tylko inwestycje określone w umowie o udzielenie dotacji celowej, 

zawartej po wejściu w życie uchwały i przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. 

§ 8. Dotacja może być udzielona danemu Wnioskodawcy na dofinansowanie inwestycji tylko raz, bez 

względu na ilość realizowanych przez tego Wnioskodawcę inwestycji, a także bez względu na liczbę 

nieruchomości posiadanych przez Wnioskodawcę. 

§ 9. W przypadku niekompletności wniosku, Wójt Gminy wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków 

w terminie 7 dni od daty prawidłowego doręczenia wezwania.  
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Rozdział 3. 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej 

§ 10. 1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej obowiązany jest złożyć w Gminie 

wniosek o udzielenie dotacji celowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

2. W przypadku, w którym nieruchomość, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji, 

wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, dotacja stanowi pomoc de minimis, a jej 

udzielenie następuje zgodnie z przepisami 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 352 z 24.12.2013 r., str. 1). 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

2) w przypadku Wnioskodawcy, który nie jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej: 

a) dokument lub dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji danego podmiotu przez osobę lub 

osoby podpisujące wniosek, to jest odpis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo, 

b) oświadczenie o posiadaniu statusu podatnika podatku VAT, 

c) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące 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 zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.). 

d) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Gminy kopii zaświadczeń o pomocy 

de minimis, w tym także pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, 

w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 lat poprzedzających, albo oświadczenie o wielkości 

pomocy de minimis, w tym także pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymanej w tym 

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

3) pisemną deklarację, że nie później niż w terminie do 30 dni od daty instalacji nowego kotła, Wnioskodawca 

przedstawi dokumentację likwidacji lub sprzedaży kotła, 

4) jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności – oświadczenie Wnioskodawcy, że wszyscy 

współwłaściciele wyrazili zgodę na wymianę niskosprawnego i nieekologicznego kotła lub pieca na paliwa 

stałe na nowoczesne urządzenie grzewcze; 

5) oświadczenie o nieposiadaniu względem Gminy zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych danin 

publicznych, a także zaległości o charakterze cywilnoprawnym. 

§ 11. Wnioski o udzielenie dotacji celowej rozpatruje Wójt Gminy. 

§ 12. 1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności: 

1) spełniania wymogów formalnych; 

2) daty złożenia w Urzędzie Gminy Izabelin. 

2. Wnioski rozpatrywane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel na dany rok 

budżetowy w uchwale budżetowej Gminy, stosownie do § 2, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku przekazywana jest Wnioskodawcy pisemnie. 

4. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji celowej nie spełnia wymogów określonych w uchwale, Wójt wzywa 

Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub usunięcia stwierdzonych braków lub nieprawidłowości w terminie 

7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia stwierdzonych 

braków lub nieprawidłowości w zakreślonym terminie albo jeżeli wniosek nadal nie spełnia wymogów 

określonych w uchwale, Wójt pozostawia wniosek bez rozpoznania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku. 
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6. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 4 zdanie pierwsze, termin dla rozpatrzenia wniosku 

nie biegnie, a po uzupełnieniu wniosku lub usunięciu stwierdzonych braków lub nieprawidłowości rozpoczyna 

się na nowo. 

§ 13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 2, Wnioskodawca 

obowiązany jest zawrzeć umowę o udzielenie dotacji celowej w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji 

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Informacja ta może także zawierać inne dane związane z dalszymi 

czynnościami w sprawie. 

§ 14. 1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, pracownik Urzędu Gminy 

Izabelin przeprowadza oględziny zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

2. Do załącznika, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć: 

1) dokumentację fotograficzną przedstawiającą istniejącą kotłownię, 

2) kserokopie dokumentacji technicznej obecnego źródła ciepła, 

3) załącznik graficzny określający usytuowanie kotłowni w odniesieniu do granic nieruchomości. 

§ 15. 1. W terminie 14 dni od dnia wykonania inwestycji, o której mowa w § 1 pracownik Urzędu Gminy 

Izabelin przeprowadza oględziny zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

2. Do załącznika, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć: 

1) dokumentację fotograficzną przedstawiającą kotłownię, 

2) kserokopie dokumentacji technicznej nowego źródła ciepła, 

3) załącznik graficzny określający usytuowanie kotłowni w odniesieniu do granic nieruchomości. 

§ 16. Wójt odmawia udzielenia dotacji celowej: 

1) na inwestycję, której realizacja została rozpoczęta lub zakończona przed wejściem w życie uchwały lub 

przed złożeniem wniosku; 

2) jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone uchwałą; 

3) w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel na dany rok budżetowy 

w uchwale budżetowej Gminy, stosownie do § 3; 

4) jeżeli wniosek został złożony po dniu 31 sierpnia br. 

§ 17. 1. Odmowa udzielenia dotacji celowej nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji, spełniającego wymogi określone uchwałą, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku odmowy udzielenia dotacji celowej z przyczyn, o których mowa w § 16 pkt 3 i 4, złożenie 

wniosku możliwe jest w kolejnym roku budżetowym. 

§ 18. Wniosek złożony w danym roku budżetowym nie może skutkować przyznaniem dotacji w kolejnym 

roku budżetowym.  

Rozdział 4. 

Sposób rozliczania dotacji 

§ 19. 1. Wysokość dotacji celowej nie może przekroczyć 70% łącznej wartości udokumentowanych 

kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota ta nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 zł dla wniosków z grupy 

A. 

2. Wysokość dotacji celowej nie może przekroczyć 70% łącznej wartości udokumentowanych kosztów 

kwalifikowanych, przy czym kwota ta nie może przekroczyć kwoty 3 000,00 zł dla wniosków z grupy B. 

§ 20. Dotacja celowa zostanie przekazana po podpisaniu przez Gminę i Wnioskodawcę umowy o udzielenie 

dotacji celowej, w sposób wskazany w tej umowie stosownie do art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), na podstawie prawidłowo 

wystawionych dokumentów, potwierdzających koszty kwalifikowane.  
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§ 21. 1. W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji celowej, stanowiący 

załącznik nr 2 do uchwały, w terminie 21 dni od dnia przeprowadzenia oględzin zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

uchwały. 

2. W celu rozliczenia dotacji na inwestycję Wnioskodawca dołącza następujące dokumenty: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Gminy lub notarialnie potwierdzenie 

zapłaty za inwestycję z podaniem kwot za poszczególne części inwestycji, 

2) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Gminy lub notarialnie dokumentacja 

techniczna wykonanego przyłącza (jeżeli było odebrane w trakcie uczestniczenia w programie), 

3) dokument potwierdzający pozbycie się starego źródła ciepła, 

§ 22. Umowa o udzielenie dotacji celowej określa przesłanki, których zaistnienie skutkuje obowiązkiem 

zwrotu dotacji celowej oraz zasady kontroli wykonania inwestycji, stosownie do obowiązujących przepisów 

prawa. 

Rozdział 5. 

Przepisy końcowe 

§ 23. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji celowych stanowiących pomoc 

de minimis, zasady dofinansowania określone w przedmiotowej uchwale obowiązują do dnia 31 grudnia 

2020 r.  

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Izabelin: 

Grażyna Zielińska 
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