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UCHWAŁA NR XIII/112/2019
RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Bytów na dofinansowanie zadań
związanych z likwidacją źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania węglowego na terenie gminy
Bytów
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 i 1403), uchwala się, co następuje:

2001 r.

Prawo

ochrony

środowiska

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Bytów na dofinansowanie zadań związanych
z likwidacją źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania węglowego na terenie gminy Bytów.
§ 2. Zasady udzielenia dotacji, obejmujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania, tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 marca 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Bytowie
Jan Treder
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Załącznik do uchwały Nr XIII/112/2019
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30 października 2019 r.
Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy Bytów na dofinansowanie zadań związanych
z likwidacją źródła ciepła wykorzystywanego do ogrzewania węglowego na terenie gminy Bytów
§ 1. 1. Dotacje adresowane są do podmiotów, które są właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub
posiadają inny tytuł prawny do lokalu lub budynku znajdującego się na terenie gminy Bytów.
2. Dotacje udzielane są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na likwidacji kotłów oraz
pieców kaflowych opalanych węglem lub koksem i zastąpienia ich jednym z poniższych źródeł ciepła:
1) kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
2) kotłami opalanymi biomasą (5 klasy), spełniającymi wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,
3) podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
4) pompami ciepła,
5) elektrycznymi źródłami ciepła.
3. Dotacje udzielone zostaną tylko na zadania rozpoczęte po podpisaniu umowy na udzielenie dotacji.
§ 2. 1. W przypadku konieczności udzielenia pomocy publicznej, zastosowanie znajdują przepisy ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
2. W przypadku ubiegania się o pomoc przez przedsiębiorców, w tym podmioty prowadzące działalność
gospodarczą w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury, pomoc taka będzie
udzielona na zasadach przewidzianych:
1) w 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. Urz. UE L
352 z 24.12.2013 r.)
2) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013 r.),
3) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa
i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.).
3. Podmioty, o których mowa w § 2 ust. 2 zobowiązane są do przedstawienia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub 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 lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311,
z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. Nr 121, poz. 810).
4. Pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, o której mowa w ust. 2 udzielana
będzie nie dłużej niż do 30 czerwca 2021r.
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§ 3. 1. Wysokość dotacji na zadanie inwestycyjne wynosi
zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie, jednak nie więcej niż:
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50%

kosztów

kwalifikowalnych

1) na kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
a) 4.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
b) 7.000 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek dwulokalowy
c) 10.000 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek trzylokalowy,
d) 15.000 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek powyżej trzech lokali,
2) na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
a) 12.500 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
b) 25.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem,
3) na pompy ciepła: 10.000,00 zł na jedno źródło ciepła,
4) na elektryczne urządzenia grzewcze: 1.000 zł na jedno elektryczne urządzenie grzewcze wraz z instalacją.
2. Do kosztów kwalifikowalnych inwestycji zalicza się:
1) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
2) wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym,
3) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,
4) wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
5) wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego.
3. Do kosztów kwalifikowalnych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi
wnioskodawcy.
4. Koszty poniesione na zakup urządzeń są kosztami kwalifikowalnymi tylko wówczas, gdy dotyczą
urządzeń nowych, wykonanych fabrycznie i zamontowanych po raz pierwszy, a także spełniających wszelkie
konieczne normy i posiadających dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski, udokumentowane wyłącznie
fakturami VAT.
5. Wszelkie pozostałe koszty, nie wymienione w ust. 2, konieczne do poniesienia w celu przeprowadzenia
inwestycji, uznaje się za niekwalifikowalne.
6. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowalnego na fakturze VAT,
wnioskodawca dodatkowo dołącza kosztorys powykonawczy, załącznik do faktury VAT lub umieszcza
adnotację na fakturze VAT odnośnie kosztu kwalifikowalnego, potwierdzone przez wystawcę dokumentu.
7. Warunkiem otrzymania dotacji, jest brak korzystania przez wnioskodawcę z dofinansowania lub
dotacji z innych źródeł na ten sam rodzaj wydatków (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
§ 4. 1. Dotacja jest udzielana na podstawie złożonego wniosku, który winien zawierać:
1) dane wnioskodawcy,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie inwestycji,
3) informacje o rodzaju istniejącego ogrzewania opartego o paliwa stałe,
4) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem,
5) planowane koszty inwestycji,
6) miejsce i termin realizacji inwestycji,
7) dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, przedstawiającą źródło ciepła przed rozpoczęciem zadania
inwestycyjnego dofinansowanego dotacją.
2. W przypadku likwidacji wspólnej kotłowni zasilającej budynek wielolokalowy i zmianę ogrzewania na
jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego.
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3. Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji zamieszczona będzie na stronie
internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytowie.
4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie dotacji, która stanowi pomoc de minimis i pomoc de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich dokumentów,
o których mowa w § 2 ust. 3.
5. Data złożenia wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku w wersji papierowej wraz
z załącznikami bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Bytowie.
6. Wnioski o udzielenie dotacji zawierające braki formalne, po bezskutecznym wezwaniu do ich
uzupełnienia, pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
7. Wnioski o udzielenie dotacji, wpisane do rejestru wniosków, rozpatrywane będą według kolejności
zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie na dany rok.
8. W przypadku wyczerpania środków zarezerwowanych w danym roku w budżecie gminy Bytów na ten
cel, prawidłowo zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym wnioski będą realizowane wg
kolejności zgłoszeń w latach następnych.
9. W przypadku rezygnacji przez wnioskodawcę z dofinansowania, uwzględnia się kolejny wniosek
wpisany do rejestru wniosków.
§ 5. 1. Dotacja udzielona będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą a gminą Bytów,
w terminie określonym w tej umowie.
2. Dotacja przekazywana będzie po wykonaniu inwestycji, udokumentowaniu poniesionych kosztów,
przedłożeniu wymaganych dokumentów wynikających z zawartej umowy o udzielenie dotacji oraz po
dokonaniu przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Bytowie oględzin budynku lub lokalu, w którym
zlikwidowano źródła ciepła opalane węglem lub koksem.
3. Rozliczenie dotacji powinno nastąpić w terminie 30 dni od wskazanej w umowie daty wykonania
inwestycji, nie później niż do 15 listopada roku, w którym udzielono dotacji.

