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UCHWAŁA NR XXXIV/.../21 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł ogrzewania 
niskoemisyjnego albo bezemisyjnego na terenie Miasta Kościerzyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o Prawie 
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł 
ogrzewania niskoemisyjnego albo bezemisyjnego na terenie Miasta Kościerzyna” stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Traci moc uchwała nr VII/33/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu gospodarowania środkami służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna” 
i uchwała nr XXX/273/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
VII/33/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 marca 2011r. w sprawie „Regulaminu gospodarowania środkami 
służącymi ochronie środowiska w Gminie Miejskiej Kościerzyna”. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska - Nitz 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/.../21 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI 
W ZAKRESIE ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA 

NISKOEMISYJNEGO ALBO BEZEMISYJNEGO NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA 

 
I CEL DOTACJI 

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizację źródła 
ogrzewania - likwidację węglowych źródeł ogrzewania. 

II PODMIOTY UPRAWNIONEGO DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ  

O udzielenie dotacji na dofinansowania inwestycji z budżetu miasta Kościerzyna w zakresie źródeł 
ogrzewania niskoemisyjnego albo bezemisyjnego mogą się ubiegać osoby fizyczne, które przeprowadziły 
inwestycję na terenie miasta Kościerzyna polegającą na modernizacji źródła ogrzewania budynków/lokali 
zgodną z kryteriami opisanymi w pkt III. 

III KRYTERIA WYBORU INWESTYCJI DO DOFINANSOWANIA 

1. Prawo do ubiegania się o dotację na dofinansowanie inwestycji polegającej na likwidacji węglowego 
źródła lub źródeł ogrzewania i zastąpienia go niskoemisyjnym albo bezemisyjnym źródłem powstaje 
w momencie likwidacji kotła lub innych urządzeń spalania węglowego (źródła energii cieplnej) i zastąpienia go 
nowym urządzeniem wskazanym w rozdziale III pkt. 3 przeznaczonym do celów: ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej albo ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 

2. Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie. 

3. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: 

a) likwidacja wszystkich pieców lub kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym (węgiel) 
w budynku/lokalu oraz brak innego niskoemisyjnego/bezemisyjnego źródła ogrzewania, o których mowa 
w rozdziale III pkt. 3. W przypadku gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne (zabytkowe) należy 
na stałe usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym, 

b) trwałe związanie z obiektem budowlanym lub gruntem nowych urządzeń wskazanych w rozdziale III pkt. 3, 

c) uzyskanie przez wnioskodawcę dofinansowania w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” - 
nie dotyczy to budynków wielorodzinnych, 

d) złożenie wniosku o dofinansowanie nie później niż 3 miesiące od daty otrzymania środków finansowych 
z rządowego programu „Czyste Powietrze”. 

4. Wykaz nowych urządzeń niskoemisyjnych/bezemisyjnych, na które można uzyskać dofinansowanie: 

Wielkość dotacji   
Rodzaj nowego urządzenia Domy jednorodzinne i lokale z 

niezależnym ogrzewaniem 
Budynki wielorodzinne 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej 3 000 zł. 5 000 zł. 
Pompa ciepła  2 500 zł.  5 000 zł. 
Kocioł gazowy 3 000 zł. 5 000 zł. 
Kocioł olejowy 2 500 zł. 5 000 zł. 
Kocioł zgazowujący drewno 2 500 zł. 5 000 zł. 
Kocioł na pellet  2 500 zł.  5 000 zł. 
Ogrzewanie elektryczne 2 500 zł.  5 000 zł. 
Panele fotowoltaniczne  
od 2 kW do 10 kW 

2 000 zł.  2 000 zł. 

5. Nie przyznaje się dofinansowania w przypadku: 
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a) gdy dla danego budynku/lokalu uprzedni bądź aktualny właściciel otrzymał uprzednio dofinansowanie 
z tytułu zmiany systemu ogrzewania zrealizowane przez Gminę Miejską Kościerzyna, 

b) gdy nowe źródło ciepła nie spełnia wymagań określonych dla kotłów klasy 5 (norma PN-EN 303-5:2012) 
i/lub spełniających wymogi ekoprojektu (Dyrektywa Ecodesign (Ekoprojekt), 

c) zakupu (instalacji) przenośnych urządzeń grzewczych, 

d) instalacji kotła z możliwością montażu dodatkowego rusztu i zasilania go węglem, 

e) budynku/lokalu, który został wybudowany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, w których nie dopuszczono stosowania węgla jako paliwa dla 
źródła ciepła. 

f) wymiany źródła ciepła na paliwo stałe, gdy dla budynku/lokalu mieszkalnego istnieje możliwość podłączenia 
się do sieci gazowej lub sieci ciepłowniczej. 

g) prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach lub lokalach w których wykonano wymianę źródła 
ciepła. 

IV WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć na formularzu – załącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Do wniosku należy dołączyć oryginały wymaganych dokumentów lub potwierdzone przez pracownika 
Urzędu Miasta Kościerzyna kopie tych dokumentów: 

a) dokument potwierdzający otrzymanie dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze" - nie dotyczy 
zabudowy wielorodzinnej, 

b) decyzję o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
nieruchomości, gdzie dokonano likwidacji kotła węglowego, 

c) faktury lub rachunki świadczące o poniesionych kosztach zakupu nowego źródła ciepła lub wykonania 
przyłącza do sieci ciepłowniczej, 

d) umowy z gestorem sieci – w przypadku przyłącza ciepłowniczego lub gazowego, 

e) potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytkowania zdemontowanego pieca/kotła na paliwo stałe poprzez 
przedłożenie imiennego dokumentu stwierdzającego dokonania jego likwidacji (potwierdzenie – karta 
przekazania odpadu). 

3. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia do czasu ich uzupełnienia. 

V TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI 

1. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia. 

2. Wnioski będą zweryfikowane w terminie 60 dni od jego złożenia wraz z kompletem wymaganych 
załączników, zaś decyzja o przyznaniu lub odmowie udzielenia dotacji zostanie przekazana wnioskodawcy 
pisemnie w terminie  30 dni od weryfikacji wniosku. 

3. Przyznane dofinansowanie zostanie przekazane zgodnie z wcześniej zawartą umową dotacyjną między 
Gminą Miejską Kościerzyna a Wnioskodawcą. 

4. Decyzję o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy dotacyjnej podejmuje Burmistrz Miasta 
Kościerzyna. 

VI SPOSÓB ROZLICZENIA DOTACJI 

1. Wypłata kwoty dotacji nastąpi na podstawie: 

a) umowy dotacyjnej, 

b) wniosku wraz z kompletem załączników zgodnie z punktem IV 2, 

c) protokołu potwierdzającego likwidację starego źródła ogrzewania i zastąpienie go nowym, 

d) wypłata dofinansowania zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 

Załącznik nr 1 do regulaminu 
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„Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł                      
ogrzewania niskoemisyjnego albo bezemisyjnego na terenie Miasta Kościerzyna”. 

 
Wniosek nr ........................ / .......................... rok 

 
Podpis pracownika 

Data wpływu 
……………………………………………….…
. 

 

(wypełnia pracownik Urzędu Miasta Kościerzyna)  

Kościerzyna, dnia ............................................ 

BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA 

WNIOSEK 

Proszę o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w budynku/lokalu: 

w Kościerzynie przy ulicy ........................................................................................ nr 
………………..……….. 

Zmiana źródła ogrzewania polega na wymianie kotła/pieca węglowego o mocy ................. kW 
na źródło ogrzewania: …........................................................................................... o mocy ............. kW 

( rodzaj ogrzewania po modernizacji ) 

Koszty poniesione 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/ 

4. PESEL 

           

5. Telefon do kontaktu 

                              

6. Adres e-mail 

                           

7. Nazwa banku 

                             

8. 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 inwestycja została przeprowadzana w budynku/lokalu, w którym nie jest prowadzona 
działalność gospodarcza. 
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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: „Zasady udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł ogrzewania niskoemisyjnego albo bezemisyjnego na terenie 
Miasta Kościerzyna”. 

6. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez przedstawicieli Urzędu Miasta Kościerzyna wizji 
w budynku/lokalu, w którym przeprowadzono inwestycję, w celu stwierdzenia wykonania nowego źródła 
ogrzewania. 

7. Do wniosku dołączam wszystkie wymagane dokumenty (dot. danego systemu ogrzewania) określone 
w regulaminie: „Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł 
ogrzewania niskoemisyjnego albo bezemisyjnego na terenie Miasta Kościerzyna”. 

Do wniosku dołączam: 

1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

4. ....................................................................................... 

5. ....................................................................................... 

6. ....................................................................................... 

 ...................................................  

podpis wnioskodawcy 
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Uzasadnienie

Art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1219 ze zm.) stanowi, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na
udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.

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 udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia określa rada gminy w drodze uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały na podstawie wskazanych przepisów jest
uzasadnione.
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