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Projekt 

 

z dnia  18 marca 2021 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom 

fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Miasta                                                 

i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020r., poz. 713 i poz. 1738) oraz art. 403 ust. 4 i 5 w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219, poz. 1565 i poz. 1378, 

poz. 2127, poz. 2338) Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego  uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na zadanie polegające na ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń powietrza poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie 

stałym w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Udzielanie dotacji ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez wprowadzanie przyjaznych 

dla środowiska rozwiązań służących ochronie powietrza, ograniczenie tzw. niskiej emisji oraz trwałą 

wymianę nieekologicznych kotłów oraz pieców opalanych paliwem stałym na nowoczesne urządzenia 

grzewcze. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

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

Województwa Kujawsko – Pomorskiego; 

 

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

 

Zbigniew Mikulicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego 

z dnia 18 marca 2021 r. 

Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu 

Miasta 

i Gminy Jabłonowo Pomorskie zadania polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza 

poprzez trwała zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo 

Pomorskie na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródeł ciepła, 

w szczególności tryb postępowania w związku z udzieleniem dotacji i sposób jej rozliczenia. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji - rozumie się przez to dotację zgodną z definicją z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305);  

2) Wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

ubiegający się o udzielenie dotacji, tj. osoby fizyczne, o których mowa w § 3 ust. 1; 

3) umowie - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie  

a Wnioskodawcą określającą szczegółowe warunki przyznania i rozliczenia dotacji celowej; 

4) dotychczasowym źródle ciepła - rozumie się przez to zamontowane w budynku mieszkalnym 

niskosprawne  

i nie ekologiczne kotły i piece centralnego ogrzewania opalane paliwem stałym (w szczególności: 

węglem, koksem, miałem, ekogroszkiem); 

5) przedsięwzięciu - rozumie się przez to wymianę dotychczasowego źródła ciepła w budynku 

mieszkalnym na niskoemisyjne, ekologiczne źródło ciepła. 

Rozdział 2 

Warunki otrzymania dotacji 

§ 3. 1. O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca - osoba fizyczna, który spełnia łącznie 

następujące warunki: 

1) jest właścicielem nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie, na jakie udzielana jest 

dotacja lub jest współwłaścicielem nieruchomości i uzyskał pisemne zgody pozostałych 

współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia; 

2) dokona zmiany dotychczasowego źródła ciepła na niskoemisyjne w budynku mieszkalnym 

zlokalizowanym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na warunkach określonych 

w niniejszym Regulaminie i umowie; 

3) nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową 

(z wyjątkiem kominków opalanych drewnem). 

2. Dotacji nie podlegają źródła ciepła w nowopowstających obiektach budowlanych. 

3. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy i stanowi refundację części kosztów poniesionych 

w związku 

z realizacją przedsięwzięcia. 
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4. Poniesione koszty dokonane przed zawarciem umowy nie podlegają refundacji. 

5. W jednym roku Wnioskodawca może uzyskać dotację na dofinansowanie jednego przedsięwzięcia. 

§ 4. 1. Dotacja może zostać przeznaczona na realizację inwestycji zlokalizowanych na terenie Miasta 

i Gminy Jabłonowo Pomorskie służącej ochronie powietrza związanej z modernizacją istniejącego systemu 

ogrzewania polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym 

niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 

2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017r. poz. 1690 oraz z 2019 r. 

poz. 363 i poz. 2549) i jego trwałym zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci:  

1) pompy ciepła; 

2) kotły gazowe; 

3) kotły olejowe; 

3) kotły elektryczne (z wyjątkiem podgrzewaczy wody); 

4) kotły na pellet; 

5) kotły na paliwo stałe w tym biomasę, spełniającym wymagania określone w ww. rozporządzeniu. 

2. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego funkcjonował będzie wyłącznie ekologiczny system 

centralnego ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas piec lub kocioł 

c.o. opalany paliwem stałym zostanie fizycznie trwale zdemontowany. 

3. Od zasady likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić w przypadku: 

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod 

warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; 

2) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny 

pomieszczenia mieszkalnego. 

4. Dotacją objęte są urządzenia wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające 

wszelkie wymagane normy i dopuszczone do użytkowania w Polsce. 

5. Dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Wnioskodawca 

może uzyskać dotację w wysokości  80% udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych realizacji 

inwestycji, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) kosztów kwalifikowalnych 

przedsięwzięcia określonego w § 4 ust. 1. 

6. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych (kwalifikowanych) do 

realizacji zadania, tj. kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła. 

§ 5. 1.   Wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo 

Pomorskie można składać w każdym roku od 01 maja  do 30 czerwca. 

2. Realizacja wniosków odbędzie się do wysokości środków przeznaczonych na dotacje w uchwale 

budżetowej Miasta Gminy Jabłonowo Pomorskie na dany rok budżetowy. 

3. O przyznaniu dotacji celowej decyduje kolejność wpływu wniosku do siedziby Urzędu Miasta 

i Gminy w Jabłonowie Pomorskim. 

4. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dotacji z innych źródeł na realizację inwestycji kwota 

dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów kwalifikowanych zgodnie  

z § 4 pkt 1, tak aby suma dotacji nie przekroczyła 100% kosztów kwalifikowanych. 
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Rozdział 3. 

Tryb udzielenia dotacji 

§ 6. W celu zawarcia umowy o udzieleniu dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć 

w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wniosek o udzielenie dotacji według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 7. 1. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

według kolejności ich wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel 

w budżecie miasta i gminy na dany rok budżetowy.  

2. Komisja dokonuje oględzin miejsca przedsięwzięcia poprzez wizję lokalną przed przystąpieniem do 

podpisania umowy oraz po zrealizowaniu zadania objętego wnioskiem. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych, bądź innych wad wniosku, wyznacza się termin 

i wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte, lub który nie został uzupełniony 

w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu. 

4. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Miastem i  Gminą Jabłonowo Pomorskie 

a Wnioskodawcą. 

5. Po zawarciu umowy i realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona ma być dotacja, Wnioskodawca 

składa wniosek wraz z załącznikami o wypłatę dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

6. W związku z rozpatrywaniem wniosku, o którym mowa w ust. 1 komisja dokonuje analizy 

przedłożonych dokumentów pod kątem sprawdzenia, czy przedsięwzięcie zrealizowane jest prawidłowo. 

Pozytywny wynik analizy przedłożonych dokumentów jest warunkiem wypłaty dotacji. 

7. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty 

ostatecznego zatwierdzenia wypłaty dotacji. 

Rozdział 4. 

Rozliczenie dotacji 

§ 8. 1. Wnioskodawca otrzymuje wypłatę dotacji po: 

1) zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową o udzieleniu dotacji; 

2) złożeniu kompletnego wniosku o wypłatę dotacji w terminie określonym w umowie; 

3) przeprowadzeniu wizji lokalnej, przeanalizowaniu wszystkich dokumentów złożonych do wniosku 

o wypłatę dotacji przez pracowników Urzędu; 

4) przekazaniu do referatu  finansowo – podatkowego dokumentów do wypłaty dotacji. 

2. Załącznikami do wniosku o wypłatę dotacji są: 

a) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) poniesione wydatki związane z zakupem i wymianą 

źródła ogrzewania na ekologiczne (po dacie podpisania umowy i z datą mieszczącą się w terminie 

wydatkowania dotacji wskazanym w umowie zawartej z  Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie  -                      

z potwierdzeniem zapłaty faktury (rachunku) - również z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania 

dotacji wskazanym w umowie. Dokument ten jako nabywcę musi wskazywać Wnioskodawcę; 

b) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

c) dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji wystawiony przez 

uprawniony podmiot; 

d) dokumentacja nowego źródła ciepła (zawierająca informacje o rodzaju, producencie oraz danych 

technicznych urządzenia, w tym moc i rodzaj paliwa). 
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3. Załączniki do wniosku mogą być składane w oryginale lub w formie kserokopii potwierdzonej za 

zgodność 

z oryginałem przez Wnioskodawcę.  Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ma prawo zażądać okazania 

oryginału ww. dokumentów. 

4. Realizacja przedsięwzięcia i złożenie wniosku o wypłatę dotacji musi nastąpić w tym samym roku 

kalendarzowym, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji. 

5. Termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływa nie później niż do dnia 30 października roku 

kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji. 

6. Niezastosowanie się do terminu określonego w § 8 ust. 5 Regulaminu skutkuje rozwiązaniem 

zawartej umowy o udzielenie dotacji i nie wypłaceniem przyznanej kwoty dotacji. 

7. W przypadku stwierdzenia niezrealizowania zadania zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu lub 

niedotrzymania warunków zawartej umowy dotacja nie zostanie wypłacona. 

         



Id: 5F6D2A6A-347D-44C4-BE1C-7BF6CA238D28. Projekt Strona 1 z 11 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego 

z dnia 18 marca 2021 r. 

        Jabłonowo Pomorskie, dnia ……………….. 

                             

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  

                                        ul. Główna 28    

87-330 Jabłonowo Pomorskie 

 

WNIOSEK 

o udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie                        

zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez trwałą zmianę 

istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynku zlokalizowanym na terenie 

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………..................  

2. Telefon:……………………………………………………………………………………  

3. Adres do korespondencji: 

miejscowość:……………………………..kod pocztowy:………………………………. 

ulica:…………………………….. nr:…………………………………………………… 

II. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

1. miejscowość………………………..………kod pocztowy……………………………… 

2. ulica:…………………………………………nr:………………………………………… 

3. nr działki:……………………………….obręb geodezyjny:…………………………….. 

III. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 

 …………………………………………………………………………………………. 

Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości (np. odpis aktu notarialnego),  

a w przypadku współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym 

wnioskiem zgodę współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie 

dotacji. 

IV. OPIS PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

1. Rodzaj obecnego pieca na paliwo stałe:…………………………………………………………… 

2. Rodzaj i ilość rocznego zużycia paliwa stałego w tonach:………………………………………… 

3. Moc likwidowanego kotła na paliwo stałe (kW):…………………………………………………. 

4. Wielkość ogrzewanej powierzchni użytkowej budynku (w m2):………………………………….. 

5. Rodzaj ogrzewania ekologicznego po modernizacji:………………………………………………. 
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V. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI WYMIANY PIECA 

1. Data rozpoczęcia:………………………………..  

2. Data zakończenia:………………………………. 

VI. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU: 

- w przypadku budynku stanowiącego współwłasność - oświadczenie wszystkich pozostałych 

współwłaścicieli 

o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę 

           

        …………………………………………...  

         podpis Wnioskodawcy 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA                                          

DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych, w związku ze złożonym wnioskiem 

o przyznanie dotacji, jest Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, adres Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo 

Pomorskie ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie; 

2. inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Sylwia Osowska, kontakt 

iodo@jablonowopomorskie.pl  ; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu/-ach 

związanym/-ych z: 

1) niniejszym postępowaniem o przyznanie dotacji, 

2) wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęciem działań 

na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o przyznanie dotacji; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym: 

1) udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie i na potrzeby prowadzonego 

postępowania, w szczególności pracownicy organów kontrolujących i nadzorujących Dotującego; 

2) administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku zawarcia 

umowy przez okres co najmniej 10 lat; 

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędny do ubiegania się 

o przyznanie dotacji i/lub zawarcia umowy; 

7. konsekwencje niepodania danych osobowych będą skutkowały niemożnością udziału                                   

w postępowaniu i/lub zawarcia umowy o przyznanie dotacji; 

8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany; 

mailto:iodo@jablonowopomorskie.pl
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9. posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych; sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności dokumentacji 

postępowania ani jej załączników; żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w RODO, przy czym prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10. nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych przed okresem określonym                

w ust. 5; przenoszenia danych osobowych; sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. 

   

        …………………………………………...  

         podpis Wnioskodawcy
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego 

z dnia 18 marca 2021 r. 

 

Jabłonowo Pomorskie, dnia …………….. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

                                                                                            ul. Główna 28  

                                                         87-330 Jabłonowo Pomorskie 

WNIOSEK 

o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

zadania polegającego na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez trwałą zmianę 

istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynku zlokalizowanym na terenie 

Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 

Nr umowy:………………………………………z dnia……………………………………... 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko:………………………………………………………………………….. 

2. Telefon:………………………………………………………………………………….. 

3. Adres do korespondencji: 

miejscowość:…………………………………kod pocztowy:………………………….. 

ulica:…………………………………………. nr:……………………………………… 

II. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA:  

1. miejscowość:………………………………….kod pocztowy:…………………………… 

2. ulica:………………………………………….nr:………………………………………. 

3. nr działki:……………………………….obręb geodezyjny:…………………………… 

III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

1. Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła: 

a) kocioł gazowy □ 

b) kocioł elektryczny □ 

c) kocioł olejowy □ 

d) kocioł na pellet □ 

e) pompa ciepła □ 

1. Nazwa i numer seryjny nowego źródła ciepła:………………………………………..... 

2. Moc zainstalowanego ogrzewania [kW]:………………………………………………. 

IV. RACHUNEK BANKOWY 

Wnoszę o wypłatę dotacji przelewem na następujący rachunek bankowy: 

………………………………………………………………………………………………………… 
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V. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: 

a) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) poniesione wydatki związane z zakupem i wymianą 

źródła ogrzewania na ekologiczne (po dacie podpisania umowy i z datą mieszczącą się w terminie 

wydatkowania dotacji wskazanym w umowie zawartej z Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie -            

z potwierdzeniem zapłaty faktury(rachunku) - również z datą mieszczącą się w terminie 

wydatkowania dotacji wskazanym w umowie). Dokument ten jako nabywcę musi wskazywać 

Wnioskodawcę; 

b) protokół odbioru końcowego lub o świadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania 

robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

c) dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji wystawiony 

przez uprawnionego przedsiębiorcę; 

d) dokumentacja nowego źródła ciepła (zawierająca informacje o rodzaju, producencie oraz danych 

technicznych urządzenia, w tym moc i rodzaj paliwa) 

        …………………………………………. 

Podpis Wnioskodawcy
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UZASADNIENIE 

 

 

W celu poprawy, jakości środowiska naturalnego przez ograniczenie jego zanieczyszczenia na 

terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie planuje się udzielać dotację celową ze środków 

budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, będącą wsparciem dla mieszkańców podejmujących 

działania proekologiczne służące ochronie powietrza. Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1219 ze zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej między innymi w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 21 wyżej cyt. ustawy,  

tj. przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wyżej 

wymienionym zakresie, może polegać na udzielaniu dotacji celowej  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy 

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji. Przepis art. 403 ust. 5 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi, że zasady udzielania dotacji celowej, 

obejmują 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. 

 

 

Przedłożona Radzie Miejskiej uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta 

i Gminy Jabłonowo Pomorskie na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Podjęcie uchwały 

umożliwi przyznawanie uprawnionym podmiotom dotacji celowych na realizację inwestycji służącej 

ochronie powietrza, związanej z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania, polegającej na 

zastąpieniu dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającego wymagań, 

określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  

1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690  

ze zm.), na niskoemisyjne źródła ciepła w budynkach/lokalach położonych na terenie Miasta  

i Gminy Jabłonowo Pomorskie. 

 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza stało się zasadne. 

 

 

 

 


