
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/266/21 
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk 
na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 2, 9 i 21 w związku z art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.) Rada Miejska w Nasielsku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nasielsk, na finansowanie lub 
dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych na terenie Gminy Nasielsk. 

§ 2. O uzyskanie dotacji na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk mogą 
ubiegać się: 

1) Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, posiadające prawo własności lub użytkowania 
wieczystego w szczególności: 

a) osoby fizyczne, 

b) wspólnoty mieszkaniowe, 

c) osoby prawne, 

d) przedsiębiorcy, 

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na terenie 
Gminy Nasielsk. 

§ 3. Środki przeznaczane będą na realizację przedsięwzięć polegających na: 

1) wymianie bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów c.o. na 
paliwo stałe, przy czym przez kocioł c.o. rozumie się urządzenie do spalania paliw stałych w celu 
podgrzania nośnika ciepła cyrkulującego w obiegu centralnego ogrzewania na system grzewczy przez który 
rozumie się kocioł c.o. lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piec lub kominek) wraz z niezbędnym 
oprzyrządowaniem i oprogramowaniem korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz 
pozwalające na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza; 

2) wymianie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe niespełniających wymagań ekoprojektu 
(pieców lub kominków stanowiących jedyne źródło ogrzewania), wydzielających ciepło poprzez 
bezpośrednie jego przenoszenie za pomocą promieniowania lub w połączeniu z przenoszeniem ciepła do 
cieczy lub przenoszeniem ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza; na system 
grzewczy przez który rozumie się kocioł c.o. lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piec lub kominek) 
wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem korzystniejsze pod względem sprawności 
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energetycznej oraz pozwalające na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza; 

§ 4. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć, wraz z wymaganymi załącznikami 
przyjmowane są w trzech naborach w ciągu roku tj.: 

1) pierwszy nabór: 01 – 28 lutego, 

2) drugi nabór: 01– 31 maja, 

3) trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia. 

§ 5. Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Nasielsku w innych terminach niż wyznaczone w § 4 
zwraca się Wnioskującemu z informacją o przyczynie zwrotu. 

§ 6. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. 

§ 7. Kolejność udzielenia dotacji jest zgodna z kolejnością wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, przy czym w przypadku wniosków uzupełnionych zgodnie z wezwaniem, datą decydującą 
o kolejności udzielenia dotacji jest data wpływu wniosku do urzędu (a nie data jego uzupełnienia). 

§ 8. W przypadku współwłasności nieruchomości dopuszcza się złożenie wniosku przez jednego ze 
współwłaścicieli przy dołączeniu wyrażenia pisemnej zgody każdego ze współwłaścicieli na realizację 
określonego przedsięwzięcia i otrzymanie dotacji. 

§ 9. Zgoda, o której mowa w § 8 nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez wspólnotę 
mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie 
z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020, poz.1910 ze zm.). 

§ 10. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 

§ 11. Dotujący może odmówić udzielenia dotacji Wnioskującemu z uwagi na wyczerpanie środków 
zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy, na dany rok budżetowy. W przypadku wyczerpania 
środków wniosek zwraca się Wnioskującemu z informacją o przyczynie zwrotu. Szczegółowe warunki 
rozpatrywania wniosków i udzielania dotacji określone zostały w załączniku do niniejszej Uchwały. 

§ 12. Do kosztów kwalifikowanych w przypadku zadania, o którym mowa w § 3 pkt 1) i 2) zalicza się 
wyłącznie poniesione koszty zakupu urządzenia i jego montażu. 

§ 13. Dotacja nie obejmuje innych kosztów niż te, które są określone w niniejszym regulaminie. 

§ 14. Szczegółowe zasady udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Nasielsk, określające tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania oraz formularz wniosku, określa załącznik 
stanowiący Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk na 
przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk. 

§ 15. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji podmiotom prowadzącym 
działalność gospodarczą będzie ona stanowić, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: pomoc de 
minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013z 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, str. 1, dalej rozporządzenie 1407/2013), zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 
02.07.2020 r., lub 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. U. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, ze zm.), dalej rozporządzenie 
1408/2013) albo pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze 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. U. UE L 
190 z 28.06.2014, s. 45, ze zm.), dalej: rozporządzenie 717/2014). 

§ 16. Pomoc, o której mowa w § 15 jest udzielana do 31 grudnia 2023 r. 

§ 17. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym działalność w zakresie rolnictwa lub 
rybołówstwa, jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem: 
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1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje określone 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.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 
z 2010 Nr 121, poz. 810). 

§ 18. Traci moc Uchwała NR XXVI/258/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące 
ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk. 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Jerzy Lubieniecki 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/266/21 

Rady Miejskiej w Nasielsku 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Nasielsk 
na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ze środków budżetu Gminy Nasielsk mogą być udzielane dotacje na realizację przedsięwzięć 
polegających na wymianie bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów 
c.o. na paliwo stałe, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, niespełniających wymagań 
ekoprojektu (pieców lub kominków stanowiących jedyne źródło ogrzewania) na system grzewczy 
korzystniejszy pod względem sprawności energetycznej oraz pozwalający na osiągnięcie efektu ekologicznego 
w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym na: 

1) ogrzewanie gazowe; 

2) ogrzewanie olejowe; 

3) ogrzewanie elektryczne; 

4) pompy ciepła; 

5) kotły na paliwa stałe lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe spełniające minimalne 
poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego 
ogrzewania pomieszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe i rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 
z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe. 

§ 2. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Nasielsk. 

Rozdział 2. 
Wysokość dotacji 

§ 3. Wysokość dotacji celowej do wymiany bezklasowych lub posiadających 3 lub 4 klasę wg normy PN-
EN 303-5:2012 kotłów c.o. na paliwo stałe, miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe 
niespełniających wymagań ekoprojektu (pieców lub kominków stanowiących jedyne źródło ogrzewania) 
wynosi: 

1) Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), jednak nie więcej 
niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur. 

2) Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), 
jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur. 

3) Dla budynku mieszkalnego wielolokalowego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego 
źródła ogrzewania - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż kwota 
wynikająca z przedstawionych faktur. 

4) Dla budynku usługowego - 4 000 zł, (słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż kwota 
wynikająca z przedstawionych faktur. 

5) Dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania – 4 000 zł, 
(słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur. 

§ 4. Dotacja wypłacana jest jednorazowo przelewem na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy 
w terminie określonym w umowie. 
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Rozdział 3. 
Zasady otrzymania dotacji 

§ 5. Dotacja na realizację zadania opisanego w § 1 regulaminu jest udzielana tylko jeden raz dla: 

1) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

2) lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym, 

3) budynku wielolokalowgo, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania, 

4) budynku usługowego, 

5) lokal usługowy w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym źródłem ogrzewania. 

§ 6. Dotacja jest udzielana na urządzenia fabrycznie nowe, które montowane są po raz pierwszy. 

Rozdział 4. 
Wniosek o udzielenie dotacji 

§ 7. 1. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku o dotację 
na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza. 

2. Wniosek o uzyskanie dotacji należy złożyć przed zakupem nowego systemu grzewczego i demontażem 
dotychczas istniejącego. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej); 

2) pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli w oryginale; 

3) pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynku, wydane przez Starostę Nowodworskiego, opatrzone 
klauzulą, że decyzja stała się ostateczna, lub zaświadczenie wydane przez Starostę Nowodworskiego 
o braku sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia budowy instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz 
użytkowanego budynku, lub jeśli nie jest to możliwe kopię umowy na dostarczanie paliwa gazowego lub 
kopię ostatniego rachunku za gaz jeśli wnioskuje się o wymianę ogrzewania na gazowe; 

4) jeżeli wniosek jest składany przez wspólnotę mieszkaniową, uchwałę powołującą Zarząd, zgodę 
mieszkańców na zmianę ogrzewania w formie uchwały oraz zestawienie lokali podlegających dotacji; 

5) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de 
minimis w rybołówstwie, jakie otrzymano w roku podatkowym, w którym podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

6) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określonych 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.); 

7) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, określone 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 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. Dokumenty wymienione w § 7 ust. 3, z wyjątkiem pkt 2) składa się w formie kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. 

5. Obowiązek przedstawienia dokumentów określonych w § 7 ust. 3 pkt 5), 6), 7) dotyczy wyłącznie 
Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz 
sposób finansowania. 

§ 8. Jeśli przedłożony wniosek nie jest kompletny, Wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia 
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku braku uzupełnienia we wskazanym terminie, 
wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym 
pismem. 
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Rozdział 5. 
Realizacja przedsięwzięcia 

§ 9. 1. Realizacja zadania może nastąpić po zawarciu umowy z Gminą Nasielsk. 

Rozdział 6. 
Sposób rozliczenia dotacji 

§ 10. 1. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ustalonym 
terminie, wniosek o wypłatę dotacji na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza.  

2. Niedotrzymanie terminu złożenia wniosku o wypłatę dotacji uznane będzie za rezygnację Wnioskodawcy 
z otrzymania dotacji. 

3. Do wniosku o wypłatę dotacji na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza należy dołączyć: 

1) Wypełnioną kartę gwarancyjną urządzenia – dotyczy urządzenia zasilanego energią elektryczną oraz 
kotłów olejowych, 

2) Dokumentację techniczno-ruchową kotła lub kopię książki serwisowej zawierającej dane odnośnie paliwa 
dedykowanego dla kotła (dotyczy kotła zasilanego paliwem stałym); 

3) Certyfikat potwierdzający spełnianie minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej 
i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w rozporządzeniu 
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na 
paliwo stałe i rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe; 

4) Fakturę przedstawiającą poniesione koszty zakupu i montażu urządzenia (wystawione na Wnioskodawcę) 
z wyszczególnieniem nazwy modelu zakupionego urządzenia wraz z potwierdzeniem dokonania płatności. 

5) Kopie dokumentów wymienionych w pkt 1-4 Wnioskodawca poświadcza za zgodność z oryginałem; 

4 Przyznana dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 252 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych. 
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