UCHWAŁA NR XXXV/273/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
„Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej
Kościerzyna”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Rada MiastaKościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta
Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik nr B w załączniku nr 1 „Regulamin gospodarowania środkami służącymi
ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna” uchwały nr Nr VII/33/11 Rady Miasta Kościerzyna z
dnia 23 marca 2011 r..
§ 2. Pozostałe zapisy powyższej uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 4. Traci moc uchwała nr LIX/442/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr VII/33/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia
"Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna".
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Teresa Preis
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/273/16
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 28 września 2016 r.
Załącznik Nr B
do Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej
Kościerzyna
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOFINANSOWANIA DO ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA
NISKOEMISYJNEGO I BEZEMISYJNEGO NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA
I. CEL
- Likwidacja źródeł ogrzewania opalanych węglem,
- Zwiększenie wykorzystania energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej,
- Zwiększenie wykorzystania źródeł energii niskoemisyjnym,
- Zwiększenie wykorzystania źródeł energii bezemisyjnym,
- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
II. ZASADY DOFINANSOWANIA
1. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni są: właściciel, współwłaściciel budynku bądź lokalu.
2. Prawo do uzyskania dofinansowania powstaje w momencie:
a) wymiany źródła energii cieplnej poprzez likwidację kotła węglowego i zastąpienia go źródłami
niskoemisyjnymi lub bezemisyjnymi,
b) instalacji nowego źródła niskoemisyjnego lub bezemisyjnego w celu zasilania odrębnego budynku/lokalu,
c) instalacji dodatkowego źródła bezemisyjnego (typu pompy ciepła, kolektory słoneczne), dalej zwanym
nowym źródłem wspomagającym główne źródło ogrzewania.
3. Dofinansowanie nowego i/lub dodatkowego źródła nie może przekraczać mocy 40kW.
4. Wymiana lub wykonanie nowego bądź dodatkowego źródła niskoemisyjnego lub bezemisyjnego musi
być zrealizowana po 1 stycznia 2016 r.
5. Do niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej zalicza się kotły:
a) opalane gazem (przez kocioł gazowy c.o. rozumie się kocioł przystosowany wyłącznie do spalania gazu
ziemnego GZ 50 lub gazu węglowodorowego płynnego),
b) opalane olejem opałowym (przystosowane wyłącznie do spalania oleju opalowego lekkiego),
c) przystosowane wyłącznie do spalania drewna w procesie zgazowania,
d) przeznaczone wyłącznie do spalania peletu.
6. Do bezemisyjnych źródeł energii cieplnej zalicza się:
a) pompy ciepła,
b) kolektory słoneczne,
c) miejską sieć ciepłowniczą,
d) kotły elektryczne.
7. Wielkość dotacji uzależniona jest od rodzaju zmodernizowanego źródła i nie może przekroczyć 50%
kosztów kwalifikowanych wg poniższej tabeli.
Rodzaj źródła
niskoemisyjne
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bezemisyjne
- z wyłączeniem pomp ciepła
bezemisyjne
- pompy ciepła
dodatkowe źródła bezemisyjne
- pompy ciepła, kolektory słoneczne

do 400 zł
za każdy 1 kW mocy
nowego źródła
do 800 zł
za każdy 1 kW mocy
nowego źródła
do 2.000 zł

III. OGÓLNE WARUNKI
1. Na dany budynek lub lokal w budynku można jednokrotnie otrzymać dofinansowanie z tytułu:
- zmiany systemu ogrzewania na bezemisyjne lub niskoemisyjne,
- instalacji nowego źródła bezemisyjnego.
2. Nowe źródło ogrzewania winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało
zainstalowane.
3. Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z wcześniej zawartą umową między Gminą Miejską
Kościerzyna a Wnioskodawcą.
4. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania w przypadku instalacji nowego źródła energii
cieplnej jest:
- likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem
stałym (węgiel) w budynku/lokalu oraz brak innego niskoemisyjnego źródła ogrzewania. W przypadku gdy
piece przedstawiają wysokie walory estetyczne (zabytkowe) należy usunąć połączenie pieca z przewodem
kominowym.
- instalacja nowego źródła niskoemisyjnego lub bezemisyjnego w celu zasilania odrębnego budynku/lokalu.
5. Nie przyznaje się dofinansowania do:
a) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych,
b) kominków,
c) kotła z możliwością montażu dodatkowego rusztu i zasilania węglem,
d) źródła ogrzewania w budynkach, w których w warunkach zabudowy lub miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wskazano zastosowanie źródeł nisko- lub bezemisyjnych – nie dotyczy to
instalacji dodatkowych źródeł ogrzewania,
Zapis w ppkt d) nie dotyczy przypadku gdy warunki zabudowy lub zapis w mpzp dopuścił
zastosowanie źródła ciepła niskoemisyjnego opalanego paliwem stałym (węgiel).
IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć na formularzu – załącznik nr B/1, w celu dokonania jego
rejestracji.
2. Do wniosku należy dołączyć oryginały wymaganych dokumentów lub kopie potwierdzone przez
pracownika Urzędu Miasta Kościerzyna:
a) warunki zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
posiadających takie dokumenty,
b) faktury świadczące o poniesionych kosztach,
c) umowy z gestorem sieci – w przypadku przyłącza ciepłowniczego lub gazowego,
d) inne dodatkowe dokumenty niezbędne do możliwości pełnej weryfikacji złożonego wniosku.
3. Przez koszty kwalifikowane związane z wymianą bądź instalacją nowego źródła rozumie się koszty
zakupu i montażu:
a) niskoemisyjnego źródła energii,
b) bezemisyjnego źródła energii,
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c) węzłów cieplnych i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
d) wkładu kominowego,
e) urządzeń będących elementem nowego źródła.
4. Dla płatników VAT podatek ujęty w fakturze nie jest kosztem kwalifikowanym.
5. Dofinansowania uzyskane z innych źródeł zmniejszają proporcjonalnie koszty kwalifikowane do
dofinansowania określonego w niniejszym regulaminie.
6. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia do czasu ich uzupełnienia.
V. TRYB PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
1. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia (rejestracji), w
miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie na dany rok.
2. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku,
dofinansowanie będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do
odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.
3. W celu weryfikacji wniosku komisja powołana przez Burmistrza Miasta Kościerzyna przeprowadzi wizję
w budynku lub lokalu i sporządzi protokół stwierdzający wykonanie zmiany systemu ogrzewania.
4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu stosownej umowy cywilno-prawnej podejmuje
Burmistrz Miasta Kościerzyna na podstawie powyższego protokołu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wnioskodawca w przypadku odstąpienia od ogrzewania, na które otrzymał dofinansowanie, w okresie
5 lat zobowiązany jest do jego zwrotu wraz z naliczonymi odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania faktur za zakup paliwa, nośników ciepła bądź
zakupionej energii przez okres 5 lat. Burmistrz Miasta Kościerzyna zastrzega sobie prawo wglądu w ww.
faktury przez ten okres.
3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik nr B/1 – wzór wniosku o dofinansowanie.
4. Inne niewymienione w niniejszych zasadach przypadki będą indywidualnie rozpatrywane przez
pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna i przedłożone do akceptacji Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
Załącznik nr B/1 Szczegółowe zasady dofinansowania systemu ogrzewania niskoemisyjnego i
bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna.
Wniosek nr

Data wpływu

........................ / .......................... rok
……………………………………………….
….

Podpis pracownika

(wypełnia pracownik Urzędu Miasta Kościerzyna)

Kościerzyna, dnia ............................................
BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA
WNIOSEK
Proszę o dofinansowanie zmiany/nowego źródła systemu ogrzewania na niskoemisyjne/bezemisyjne*
w budynku/lokalu:
w
Kościerzynie
przy
………………………………………..

ulicy

.........................................................................nr

1) Zmiana źródła ogrzewania polega na wymianie kotła/pieca węglowego o mocy ............. kW na źródło
ogrzewania: …......................................................................................o mocy ............. kW
( rodzaj ogrzewania po modernizacji )
2) Instalację dodatkowego bezemisyjnego źródła energii cieplnej do istniejącego systemu ogrzewania
.............................................................................................................................. o mocy ……… kW
...................................................................................................... o powierzchni absorbera ……… m2
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( rodzaj ogrzewania )
Data rozpoczęcia zadania: ...............................
....................................

Data

zakończenia

zadania:

Koszty kwalifikowane zadania brutto ....................................... zł
Oświadczam, że otrzymałem (am) / nie otrzymałem (am) dofinansowanie na poniższe zadanie z
…………….. …………………………………………………………………………………… (podać
źródło) w wysokości ………………………. zł.
1. Imię

2. Nazwisko

3. Adres zamieszkania
/Ulica i numer domu/
-

/Kod Pocztowy/

/Miasto/

5. PESEL
6. Seria i numer Dowodu Osobistego

7. Data wydania dowodu osobistego
-

-

8. Organ wydający dowód osobisty
9. Telefon do kontaktu:
11. Adres e-mail
12. Nazwa banku
13. Nr konta
-

-

-

-

-

-

1. Oświadczam, że korzystałem (am) / nie korzystałem(am) z dofinansowania udzielonego przez
Burmistrza Miasta Kościerzyna na modernizację systemu ogrzewania wymienionego we wniosku.
2. Oświadczam, że jestem właścicielem w/w budynku mieszkalnego/lokalu, w którym jest / nie jest
prowadzona działalność.*
3. Oświadczam, że zlikwidowałem(am) stare piece/kotły węglowe c.o opalane paliwem stałym w ilości
................................................................................ (podać ilość spalanego węgla w tonach/rok).
4. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT.
5. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem
niskoemisyjnego i bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna.

dofinansowania systemu ogrzewania

6. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez przedstawicieli Urzędu Miasta Kościerzyna wizji w moim
budynku w celu stwierdzenia wykonania systemu ogrzewania lub instalacji nowego dodatkowego źródła
bezemisyjnego.
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7. Do wniosku dołączam wszystkie wymagane dokumenty (dot. danego systemu ogrzewania) określone
w Regulaminie dofinansowania systemu ogrzewania niskoemisyjnego i bezemisyjnego na terenie miasta
Kościerzyna.
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miasta Kościerzyna.
Do wniosku dołączam:
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ..................................................
4. ..................................................
5. ..................................................
...................................................
podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie
Art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 672 ze zm.) stanowi, że 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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Art. 403 ust. 5 w/w ustawy stanowi natomiast, że 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 rada gminy w drodze uchwały.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały na podstawie wskazanych przepisów jest
uzasadnione.
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