UCHWAŁA NR XIV/131/2015
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczenia
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2013 r. poz.1232, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania przez Miasto Inowrocław dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji
poprzez działania, o których mowa w § 5, dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców
oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć dotację celową, o której mowa w § 1;
2) podmiocie - należy przez to rozumieć podmioty niezaliczone do sektora
finansów publicznych: osóby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osóby prawne
i przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami
prawnymi;
3) budynku jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny
jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.2);
4) Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Inowrocławia.
§ 3. 1. Dotacja dotycząca nieruchomości (części nieruchomości, lokalu) związanej
z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis, a jej udzielanie
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.).
2. Dotacja stanowiąca pomoc de minimis będzie udzielana na warunkach
określonych w ust. 2 do czasu obowiązywania rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis, tj. do
dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 4. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który jest właścicielem,
użytkownikiem wieczystym lub posiadającym inny tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu
uprawniający do wykonania inwestycji określonych w § 1.
§ 5. Dotacja może być udzielona w następujących przypadkach i w wysokości:
1) 25 % łącznych kosztów demontażu ogrzewania węglowego, zakupu
i montażu węzła cieplnego, instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, w tym
grzejników, naczynia wyrównawczego oraz odbioru instalacji przez uprawnioną osobę
udokumentowanych fakturami lub rachunkami, nie więcej jednak niż:
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a) 3 500 zł – w przypadku podłączenia budynku jednorodzinnego lub lokalu do
miejskiej sieci ciepłowniczej połączonej z trwałą likwidacją kotłowni węglowej lub
wszystkich pieców domowych opalanych węglem, znajdujących się w budynku
jednorodzinnym lub lokalu,
b) 10 000 zł przypadku podłączenia budynku wielorodzinnego, połączonej
z trwałą likwidacją wszystkich kotłowni węglowych lub wszystkich pieców domowych
opalanych węglem znajdujących się w budynku;
2) w przypadku zastosowania do celów grzewczych innych niż określone w pkt 1.
ekologicznych nośników energii jak: gaz, olej opałowy, energia elektryczna, połączonego
z trwałą likwidacją kotłowni węglowych lub wszystkich pieców opalanych węglem, dotacja
wynosi 25 % poniesionych łącznych kosztów demontażu instalacji ogrzewania węglowego
oraz zakupu i montażu:
a) w przypadku ogrzewania gazowego – kotła(ów) gazowego(wych), zbiornika
gazowego, grzejników, wkładu kominowego oraz kosztów odbioru instalacji przez
uprawnioną osobę udokumentowanych fakturami lub rachunkami,
b) w przypadku ogrzewania olejowego – pieca(ów) olejowego(wych), zbiornika
olejowego, grzejników oraz kosztów odbioru instalacji przez uprawnioną osobę
udokumentowanych fakturami lub rachunkami,
c) w przypadku ogrzewania elektrycznego – przyłącza energetycznego,
urządzenia(ń) grzewczego(ych) oraz kosztów odbioru instalacji przez uprawnioną osobę
udokumentowanych fakturami lub rachunkami
– nie więcej jednak niż 3 500 zł w budynku jednorodzinnym lub lokalu
i nie więcej niż 10 000 zł w budynku wielorodzinnym.
§ 6. 1. Dotacja udzielana będzie na wniosek.
2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać w szczególności:
1) dane wnioskodawcy;
2) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem;
3) planowane koszty inwestycji;
4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
5) miejsce i termin realizacji inwestycji;
6) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację
inwestycji z innych źródeł;
7) oświadczenie o przysługującym wnioskodawcy prawie do nieruchomości lub
lokalu, umożliwiającym wykonanie inwestycji.
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3. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie dotacji, która stanowi pomoc de
minimis, zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji
zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3) oraz 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. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.4), przy czym
przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia nie tylko wszystkich zaświadczeń lub
oświadczeń o pomocy de minimis, ale także wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o
pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczeń o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie.
§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia
kompletnego wniosku, w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta
na dany rok, na dotacje objęte uchwałą.
2. Rejestr wniosków zawierający: dane wnioskodawcy, datę wpływu wniosku, a w
przypadku niekompletności także datę złożenia kompletnego wniosku, prowadzi Prezydent
Miasta.
3. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku budżetowym należy składać
w terminie do końca października.
4. Rozpatrzenie wniosków o udzielenie dotacji wymaga ustalenia, jaki był
dotychczasowy sposób ogrzewania w budynku lub lokalu.
§ 8. 1. Z podmiotem, któremu przyznano dotację, Prezydent Miasta zawiera umowę
o udzieleniu dotacji.
2. Umowa o udzielenie dotacji winna w szczególności zawierać:
1) szczegółowy opis inwestycji na jaki dotacja zostanie przyznana i termin jej
wykonania;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności, przy uwzględnieniu
postanowień ust. 3;
3) sposób udokumentowania wykonania inwestycji objętej umową, w tym
w szczególności udokumentowania kosztów wykonanej inwestycji;
4) tryb kontroli wykonania umowy;
5) przyczyny, sposób i termin zwrotu dotacji.
3. Dotacja przekazana będzie po wykonaniu inwestycji i udokumentowaniu
poniesionych kosztów, z tym że dotacja dotycząca inwestycji wymagającej zawarcia umowy
z dostawcą mediów: gazu, centralnego ogrzewania lub energii elektrycznej, dodatkowo po
przedłożeniu tej umowy.
4. Dotacje będą udzielane aż do wyczerpania limitów środków na dotacje
określonych w budżecie Miasta Inowrocławia w danym roku budżetowym; wnioskodawca,
który nie zmieści się w limicie nie otrzyma dotacji.
§ 9. Rozliczenie udzielonej dotacji dokonywane będzie zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.5).
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§ 10. Maksymalne kwoty dotacji, o których mowa w § 5, będą corocznie
waloryzowane, począwszy od 2016 r. o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, ogłoszany w Monitorze Polskim w formie komunikatu Prezesa
GUS. Zwaloryzowaną maksymalną kwotę dotacji zaokrągla się do pełnych złotych, w ten
sposób, że końcówkę 50 groszy i wyższą zaokrągla się do pełnego złotego, a końcówkę
poniżej 50 groszy pomija się.
§ 11. 1. Uchwałę stosuje się do inwestycji, które zostaną wykonane po dniu jej
wejścia w życie.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 13. Traci moc uchwała nr XXIX/422/2013 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
25 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Inowrocławia oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj.
Kujawsko-Pomorskiego poz. 975).
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia nie wcześniej
jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz.
40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223,
1434 , 1593, 1688 i 1936.
2] Zmainy tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i
1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642 i 1777.
3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r.
Nr 18, poz. 99, z 2011 r. 233, poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830.
4] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543.
5] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r.
poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,
1830, 1854 i 1890.
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Uzasadnienie
Dotowanie proekologicznych zamiennych źródeł ogrzewania przyczynia się do
ograniczenia tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza w naszym mieście, które jest gminą
uzdrowiskową. Miasto Inowrocław udzielało dotacji osobom fizycznym oraz osobom
prawnym nieprowadzącym działalności gospodarczej od 1997 r. Z dniem 1 stycznia 2010 r.
zgodnie z art.16 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony
środowiska gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały włączone do
budżetów gmin tych jednostek. Zmiana ta uniemożliwiła dalsze udzielanie dotacji podmiotom
zainteresowanym dofinansowaniem przedsięwzięć proekologicznych, a samorządom
wspieranie inwestycji służących ochronie środowiska.
Po kolejnej nowelizacji (ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska) jest zapewniona prawna możliwość przeznaczenia środków
budżetu gminy pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wspieranie
podmiotów, w tym mieszkańców gminy w realizacji inwestycji proekologicznych
przynoszących wymierne korzyści środowisku.
W latach 1997-2009 przy współudziale środków funduszu celowego na terenie
Inowrocławia dokonano likwidacji palenisk węglowych na 982 posesjach osób fizycznych
oraz 18 nieruchomościach osób prawnych i jednostek organizacyjnych, których zadanie
nie polegało na prowadzeniu działalności gospodarczej. Kontynuacja wspierania finansowego
przedsięwzięć wyeliminuje kolejne źródła ogrzewania zasilanego węglem, a tym samym
wpłynie na poprawę jakości stanu powietrza na terenie Inowrocławia.
W niniejszej uchwale podwyższone zostały zarówno wskaźniki procentowe
wysokości dofinansowania inwestycji polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji
jak i maksymalne kwoty dofinansowania.
Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na
udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi.
Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, 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. Udzielenie dotacji celowej następuje na
podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4.
W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis jej udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa
Unii Europejskiej.

Id: 7A2B4F0D-50A8-464A-ACD6-23CD1A6B39CC. Podpisany

Strona 5 z 6

Projekt uchwały został - zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - przesłany Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały
jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta
Inowrocławia oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
w głosowaniu jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za
przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 1, wstrzymujących się - 4.
Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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