DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia środa, 27 kwietnia 2022 r.

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpinski
Data: 27.04.2022 15:39:53

Poz. 1625
UCHWAŁA NR LI/454/22
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Kościerzyna na
dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania 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 2022 r. poz. 559) oraz art. 403 ust. 4, 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o Prawie
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na terenie
Miasta Kościerzyna” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/310/21 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.
§ 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 do uchwały Nr LI/454/22
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 30 marca 2022 r.
REGULAMIN
DOFINANSOWANIA DO WYMIANY WĘGLOWYCH ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA
NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA
Rozdział 1.
CEL DOFINANSOWANIA
Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zastąpienie
węglowych źródeł ogrzewania na niskoemisyjne lub bezemisyjne w budynkach/lokalach mieszkalnych na
terenie miasta Kościerzyna.
Rozdział 2.
UPRAWNIENI DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE ORAZ KRYTERIA WYBORU
INWESTYCJI DO DOFINANSOWANIA
1. O udzielenie dofinansowania ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielem lub
współwłaścicielem bądź użytkownikiem wieczystym:
·budynku jednorodzinnego mieszkalnego,
·budynku wielolokalowego mieszkalnego,
·lokalu mieszkalnego,
na terenie miasta Kościerzyna w którym:
·dokonano wymiany wszystkich węglowych źródeł ogrzewania na źródła ogrzewania niskoemisyjne lub
bezemisyjne wskazane w ust. 2,
·dokonano całkowitej likwidacji węglowych źródeł ogrzewania, z zastrzeżeniem iż dopuszcza się
pozostawienie pieców kaflowych przedstawiających wysokie walory estetyczne lub zabytkowe pod
warunkiem trwałego usunięci ich połączeń z przewodem kominowym,
·nie zachodzą negatywne przesłanki uzyskania dofinansowania wymienione w ust. 3.
2. Wykaz niskoemisyjnych i bezemisyjnych źródeł ogrzewania, na które można ubiegać się
o dofinansowanie oraz wysokość dofinansowania:
Źródło ogrzewania
Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
Pompa ciepła
Ogrzewanie elektryczne
Kocioł gazowy
Kocioł na pellet
Kocioł olejowy
Kocioł zgazowujący drewno

Wysokość dofinansowania

4 000 zł

W przypadku gdy udokumentowane koszty związane z instalacją nowego źródła ogrzewania są niższe niż
4000 zł (brutto) wysokość dofinansowania jest równa wysokości udokumentowanych kosztów związanych
z instalacją nowego źródła ogrzewania.
3. Nie przyznaje się dofinansowania w przypadku gdy:
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a) zarejestrowana lub prowadzona jest działalności gospodarcza w budynku/lokalu, w którym zaplanowano
wymianę węglowego źródła ogrzewania na niskoemisyjne lub bezemisyjne,
b) nowe źródło ogrzewania nie spełnia wymagań w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie
5 pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012,
c) nowe źródło ogrzewania, w których następuje spalanie paliw nie spełnia zapisów określonych w §6 Uchwały
Nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku (Dz. U. Woj. Pom.
z 2020 r. poz. 4232),
d) budynek, w którym dokonano wymiany węglowego źródła ogrzewania został wybudowany na podstawie
ustaleń decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w których
nie dopuszczono stosowania węgla, jako paliwa dla źródła ogrzewania,
e) obecny lub poprzedni właściciel budynku/lokalu uzyskał dofinansowanie z tytułu zmiany systemu
ogrzewania zrealizowane przez Gminę Miejską Kościerzyna,
f) budynek, którego dotyczy dofinansowanie jest zasilany, oprócz węglowego źródła ogrzewania
niskoemisyjnym, lub bezemisyjnym źródłem ogrzewania,
g) lokal, którego dotyczy dofinansowanie jest zasilany, oprócz węglowego źródła ogrzewania, niskoemisyjnym
lub bezemisyjnym źródłem ogrzewania,
h) nowe źródło ogrzewania jest przenośnym urządzeniem grzewczym,
i) nowe źródło ogrzewania ma możliwość montażu dodatkowego rusztu i zasilania go węglem/drewnem.
Rozdział 3.
TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI
1. Wnioski o dofinansowanie należy składać w dwóch etapach:
I etap - wniosek A: w celu udokumentowania i weryfikacji podłączonego do przewodu kominowego
(istniejącego) węglowego źródła ogrzewania;
Dopuszcza się pominięcie etapu I w przypadku likwidacji węglowego źródła ogrzewania, która nastąpiła
w okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia wejścia w życie przedmiotowego regulaminu;
II etap - wniosek B: w celu udokumentowania i weryfikacji podłączonego nowego źródła ogrzewania.
2. Weryfikacja złożonych wniosków w każdym etapie następuje przez:
a) sprawdzenie złożonego wniosku pod względem jego kompletności i zgodności z regulaminem,
b) zbadanie stanu faktycznego przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Kościerzyna w formie wizji
w budynku/lokalu, z której zostanie sporządzony protokół.
3. W przypadku wniosku niekompletnego lub zawierającego błędy wnioskodawca zostanie wezwany do
uzupełniania braków lub poprawienia błędów w terminie 14 dni. W przypadku, jeśli braki lub błędy nie zostaną
uzupełnione w terminie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca zostanie
poinformowany pisemnie. Dopuszczalne jest wznowienie rozpatrywania wniosku w przypadku, gdy
Wnioskodawca uzupełni braki lub poprawi błędy w późniejszym terminie.
4. Wnioski A i B będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia.
5. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację celu określonego
Rozdziale I w danym roku wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane według kolejności w następnym roku
kalendarzowym.
6. Wymagane dokumenty, jakie muszą zostać dołączone do wniosków:
1) wniosek A:
·decyzja o warunkach zabudowy, a w przypadku jej braku inne dokumenty np.: pozwolenie na
budowę, projekt budowlany itp., na podstawie których można było zainstalować węglowe źródło
ogrzewania.
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2) wniosek B:
a) rachunki potwierdzające instalację nowego źródła ogrzewania tj.:
·zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,
·wykonanie instalacji c.o.,
·koszty wykonania przyłącza do sieci gazowej lub ciepłowniczej.
b) umowa z dostawcą gazu lub ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej,
c) dokument potwierdzający zezłomowanie węglowego źródła ogrzewania,
d) dokumentacja techniczna nowego źródła potwierdzająca moc kotła oraz certyfikat potwierdzający
spełnienie wymagań w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 5 pod względem
granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012- Wnioskodawca udostępni w dniu
oględzin.
7. W przypadku pominięcia etapu I załączone dokumenty winny posiadać datę ich wystawienia w okresie
od 1 lipca 2021 r. do dnia wejścia w życie przedmiotowego regulaminu.
9. Wnioski A i B będą zweryfikowane w terminie 60 dni od daty ich złożenia przez Wnioskodawcę.
Informacja o przyznaniu lub odmowie udzielenia dotacji zostanie wysłana lub doręczona Wnioskodawcy
w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku B. W przypadku informacji o przyznaniu dofinansowania
Wnioskodawca zostaje wezwany do zawarcia umowy dotacyjnej w terminie 14 dni.
10. Decyzja o przyznaniu lub odmowie udzieleniu dotacji zostaje podjęta przez Burmistrza Miasta
Kościerzyna lub osobę przez niego upoważnioną.
11. Postępowanie w sprawie udzielenia dotacji zostaje zakończone przez podpisanie umowy dotacyjnej
pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna, a Wnioskodawcą, o treści ustalonej przez Burmistrza Miasta
Kościerzyna. Brak podpisania umowy dotacyjnej w wyznaczonym terminie lub odmowa jej zawarcia przez
Wnioskodawcę jest równoznaczna z cofnięciem wniosku przez Wnioskodawcę i odmową udzielenia dotacji.
Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZENIA DOTACJI
1. Wypłata kwoty dotacji następuje na podstawie zawartej umowy dotacyjnej.
2. Wypłata dofinansowania następuje w terminie 30 dni od daty podpisania umowy dotacyjnej.
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Kościerzyna, dnia ............................................
BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA
WNIOSEK A
przed likwidacją węglowego źródła ogrzewania
Proszę o przeprowadzenie wizji w budynku/lokalu w Kościerzynie przy ulicy:
....................................................................................................................................................nr
....................................
w celu udokumentowania podłączonego istniejącego węglowego źródła ogrzewania.
1. Imię
........................................................................
.........................................................................

2.

Nazwisko

3. Adres
...............................................................................................................................................
4. Telefon
do
kontaktu
....................................................................

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

5.

zamieszkania
Adres

e-mail

6. Data (rok) uzyskania pozwolenia na budowę budynku ....................... r.
7. Budynek wybudowany zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy/miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.*
Załączone dokumenty:
1. Decyzja o warunkach zabudowy.*
2. Oświadczenie o braku prowadzenia działalności.
3. Inne
......................................................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
...................................................
podpis wnioskodawcy
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OŚWIADCZENIE
o braku prowadzonej działalności
Oświadczam,
że
w budynku/lokalu*
…………………………………………………nr ……….

położonego

przy

ul.

w Kościerzynie nie jest prowadzona działalność gospodarcza, jak również adres budynku/lokalu* nie jest
wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ani do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowniczego, adres stałego prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby
przedsiębiorcy.
.......................................
podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić
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Kościerzyna, dnia ............................................
BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA
WNIOSEK B
po podłączeniu nowego źródła niskoemisyjnego lub bezemisyjnego
Proszę o przeprowadzenie wizji w budynku/lokalu w Kościerzynie przy ulicy:
....................................................................................................................................................nr
....................................
w
celu
udokumentowania
.........................................................

podłączonego

nowego

źródła

ogrzewania

rodzaju

typu
...........................................................................................................................................................................
oraz o przyznanie dofinansowania za wymianę węglowego źródła ogrzewania.
1. Imię
........................................................................
.........................................................................

2.

Nazwisko

3. Adres
...............................................................................................................................................
4. Telefon
do
kontaktu
....................................................................

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

5.

zamieszkania
Adres

e-mail

6. Nazwa
........................................................................................................................................................

banku

7. Nr konta

-

-

-

-

-

-

8. Data złożenia WNIOSEK A - przed likwidacją węglowego źródła ogrzewania ............................ r.
9. Data przeprowadzonej
........................... r.

wizji

potwierdzającej

istnienie

funkcjonującego

źródła

węglowego

...................................................
podpis wnioskodawcy
Załączone dokumenty:
1. Rachunki potwierdzające instalację nowego źródła ogrzewania tj.:
·zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,
·wykonanie instalacji c.o.,
·koszty wykonania przyłącza do sieci gazowej lub ciepłowniczej.
2. Umowa z dostawcą gazu lub ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej,
3. Dokument potwierdzający zezłomowanie węglowego źródła ogrzewania,
4. Oświadczenie o braku prowadzenia działalności.
5. Inne: .........................................................................................................

