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UCHWAŁA NR XL/260/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRABUTACH
z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji
systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce
proekologicznych źródeł ciepła.
Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt. 21 i 22, art. 403 ust. 2, ust.4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372) z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Prabutach
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów
grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych
źródeł ciepła, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną
środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych
węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła złożone przed podjęciem niniejszej
uchwały będą rozpatrywane w oparciu o przepisy niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/208/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie
określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych
poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła
oraz Uchwała Nr XLVI / 271 / 2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXV/208/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad
udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć,
związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prabutach
Włodzimierz
Jan Wiśniewski
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Załącznik
do Uchwały Nr XL/260/2021
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 15 września 2021 r.

Zasady udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji
systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich
miejsce proekologicznych źródeł ciepła.
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

§1
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia przyczyniające się do obniżenia
zanieczyszczeń środowiska poprzez:
1) redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery/powietrza;
2) wyeliminowanie/zmniejszenie ilości powstających odpadów paleniskowych;
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na eliminacji kotłów opalanych
węglem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:
1) podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
2) kotłami opalanymi gazem;
3) kotłami opalanymi olejem opałowym;
4) kotłami opalanymi biomasą/pelletem;
5) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła);
6) źródłami ciepła zasilanymi elektrycznie, z zastrzeżeniem ust. 3;
Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych w
szczególności termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan - butan,
elektrycznych podgrzewaczy wody, piecyków kuchennych;
Planowane do zainstalowania kotły i urządzenia wymienione w ust. 2 muszą spełniać
wymagania określone przepisami prawa dla tego typu urządzeń, m. in. w zakresie emisji
zanieczyszczeń, efektywności energetycznej oraz dopuszczalności zastosowania, zgodnie z
obowiązującymi na terenie województwa pomorskiego Uchwałami Sejmiku Województwa
Pomorskiego: Nr 309/XXIV/20 z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na
obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu,
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
(tzw. „uchwała antysmogowa dla miast”) oraz Nr 310/XXIV/20 z dnia 28 września 2020
roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem
Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa poza
miastami”).
W przypadku możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej lub
gazowej nie będzie dofinansowany zakup i montaż kotłów zasilanych pelletem.
Przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem mogą być realizowane w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.
Dotacje udzielane są po rozpatrzeniu złożonych wniosków, na podstawie umów cywilnoprawnych, zawieranych w formie pisemnej przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z
podmiotami wnioskującymi o ich przyznanie.

§2
1. Dotacje, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-6 finansowane będą ze środków budżetu
Miasta i Gminy Prabuty.
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2. Kwota udzielonej dotacji ze środków budżetu gminy wynosić będzie 50% kosztów
kwalifikowanych, o których mowa w ust. 5, jednak nie więcej niż 2000 zł na jedno
przedsięwzięcie.
3. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia, po jego zakończeniu.
4. Za koszty kwalifikowane przedsięwzięcia uznaje się wydatki wymienione w ust. 5,
poniesione przez osobę ubiegającą się o przyznanie dotacji w okresie do 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku o udzielenie dotacji. Koszty poniesione wcześniej, uznawane są
za niekwalifikowane.
5. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia stanowią wydatki poniesione w szczególności na:
1) zakup oraz montaż kotłów i urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2;
2) wykonanie projektu oraz montaż wewnętrznych instalacji: gazowej, c.o. i c.w.u;
3) zakup i montaż wkładu kominowego;
4) podłączenie do sieci ciepłowniczej;
5) zakup materiałów i oprzyrządowania, niezbędnych do właściwego montażu i działania
systemu ogrzewania;
6) opłaty wnoszone na rzecz operatorów sieci, dotyczące przyłączenia nieruchomości do
sieci.
§3
1. Wnioskodawca będący przedsiębiorcą ubiegając się o pomoc de minimis wraz z
wnioskiem o przyznanie dotacji jest zobowiązany do przedstawienia:
1) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz
pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o
pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz
pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w
sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. Nr 53poz. 311 z póź. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające
się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 121 poz. 810 ).
2. Dotacje udzielane przedsiębiorcom stanowią pomoc de minimis, której udzielenie
następuje na zasadach określonych w:
1) rozporządzeniu 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. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z póź. zm.);
2) rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/316 nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z póź.
zm.)”;
3. Przedsiębiorca (z wyjątkiem prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego
transportu towarów), przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej
uchwale, może uzyskać w jej ramach pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy,
otrzymanej przez niego w okresie ostatnich trzech lat podatkowych nie przekracza kwoty
stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
4. Przedsiębiorca prowadzący działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu
towarów, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może
uzyskać w jej ramach pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy, otrzymanej przez
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niego w okresie ostatnich trzech lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej
równowartość 100 tys. euro.
5. Przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze rolnym, przy zachowaniu wszystkich
warunków określonych w niniejszej uchwale, może uzyskać w jej ramach pomoc de
minimis, jeżeli wartość tej pomocy, otrzymanej przez niego w okresie ostatnich trzech lat
podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 20.000 euro”
6. Udzielanie pomocy de minimis ograniczone jest do czasu trwania Rozporządzenia Komisji
(UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., tj. do dnia 31 grudnia 2023 r. z możliwością
stosowania jego przepisów w 6 miesięcznym w okresie przejściowym od daty jego
wygaśnięcia.
7. Przepisy niniejszej uchwały nie mają zastosowania do udzielania pomocy w sektorze
rybołówstwa i akwakultury.
§4
Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane będą na bieżąco.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
Podmiot ubiegający się o dotację zostanie pisemnie powiadomiony o przyznaniu lub nie
przyznaniu dotacji.
5. W przypadku, gdy wniosek będzie zawierał braki formalne to podmiot ubiegający się o
dotację zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
6. Nieuzupełnienie braków w terminie wyznaczonym w wezwaniu skutkować będzie
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
7. Wnioski, które z uwagi na brak środków finansowych nie otrzymały dotacji w danym
roku, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku kolejnym.
1.
2.
3.
4.

§5
1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) dane osoby wnioskującej o przyznanie dotacji;
2) lokalizację oraz charakterystykę planowanego przedsięwzięcia, nr konta bankowego
oraz dane właściciela konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja;
2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy załączyć:
1) pisemną zgodę na realizację przedsięwzięcia wyrażoną przez wszystkich
współwłaścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości stanowiącej
współwłasność;
2) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w § 1 ust. 4 niniejszych zasad;
3) kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w przypadku, gdy
przepisy prawa tak stanowią;
4) dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, przedstawiającą system grzewczy i
źródło ciepła przed modernizacją.
§6
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia podmiot, z którym podpisano umowę o udzieleniu
dotacji rozlicza się z wykonania zadania, przedkładając wniosek o wypłatę dotacji wraz
następującymi dokumentami:
1) oświadczeniem, że zainstalowany w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym w
kocioł lub urządzenie wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 1-6 stanowi główne źródło ciepła i
zastąpiło dotychczas użytkowane główne źródło ciepła zasilane węglem, które zostało
trwale zdemontowane.
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2) kopiami rachunków, faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację
przedsięwzięcia;
3) dokumentacją potwierdzającą spełnienie przez zainstalowane źródło ciepła wymagań,
określonych w § 1 ust. 4 niniejszych zasad w zakresie emisji zanieczyszczeń,
efektywności energetycznej;
4) fotografiami ukazującymi nowe proekologiczne źródło ciepła, trwale zainstalowane w
budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym;
5) kopią zawartej umowy na dostawę paliwa gazowego- w przypadku realizacji zadania
polegającego na zakupie i montażu kotła centralnego ogrzewania zasilanego gazem;
§7
Wzory wniosków o przyznanie i wypłatę dotacji, załączanych do wniosków oświadczeń,
umowy o udzieleniu dotacji określone zostaną w zarządzeniu wydanym przez Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty.

