
 

 

UCHWAŁA NR V/40/19 

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE 

z dnia 27 marca 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard 

na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji 

systemów grzewczych na terenie gminy Nowogard, w ramach programu ,,Zdrowe powietrze 

w Nowogardzie” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 403 ust. 2-6 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799, z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 

1590, 1592, 1648, 1722 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 42, 412, 452 i 534) oraz art. 221 ustawy o finansach publicz-

nych (Dz. U. 2017, poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 

i 326) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard na dofinansowanie kosz-

tów wymiany pieca lub kotła starej generacji na paliwo stałe na kocioł: gazowy, olejowy, zasilany prądem elek-

trycznym, na biomasę oraz paliwa stałe co najmniej 5 klasy, obejmujące w szczególności kryteria wyboru in-

westycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

§ 2. 1. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, będące właścicielami lub współwłaści-

cielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych lub właścicielami, i współwłaścicielami 

lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, których członkowie korzystają 

z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni. 

2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagane jest uzyskanie zgody wszystkich 

współwłaścicieli na realizację zadania objętego dofinansowaniem. 

§ 3. Dofinansowaniu nie podlegają budynki wykorzystywane wyłącznie na cele działalności gospodarczej. 

§ 4. 1. Częściowy zwrot kosztów poniesionych na modernizację dotyczy kosztów zakupu fabrycznie no-

wych źródeł ogrzewania: 

a) kotłów gazowych, 

b) kotłów na olej opałowy, 

c) pieców zasilanych prądem elektrycznym, 

d) kotłów na biomasę charakteryzujących się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg normy 

PN-EN 303-5:2012 oraz konstrukcji uniemożliwiającej spalanie paliw węglowych, 

e) kotłów na paliwa stałe charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy wg normy 

PN-EN 303-5:2012, wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) 

nieposiadające rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

2. Dofinansowanie może być przyznane również na zakup elementów związanych z nowym systemem 

ogrzewania opisanym w ust. 1. 
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3. Dofinansowanie przyznawane jest w kwocie wynoszącej do 50% brutto zakupu nowego źródła ciepła 

oraz elementów z nim związanych, nie więcej jednak niż: 

a) 3000 zł dla budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych, nieposiadających wspólnej kotłowni, 

b) 5000 zł dla budynków wielorodzinnych. 

§ 5. Dofinansowaniu nie podlega: 

1) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących instalacji grzewczych lub źródeł ciepła w rozumieniu przepi-

sów prawa budowlanego, a także zakup przenośnych urządzeń grzewczych (np. grzejników olejowych 

i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów); 

2) zakup urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło 

ogrzewania; 

3) koszt montażu nowego źródła ogrzewania; 

4) koszt demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania; 

5) koszt wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej lub elektrycznej; 

6) koszt wykonania projektu, uzyskania uzgodnień, opinii i pozwoleń; 

7) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego oraz modernizacja ogrzewania w bu-

dynkach posiadających dwa źródła ogrzewania, w tym jedno ekologiczne. 

§ 6. 1. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych, 

służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych węglem, koksem. 

2. Odstępstwo od zasady likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym obejmuje w przypadku 

gdy: 

a) piece posiadają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków pod warunkiem 

trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodami kominowymi, 

b) występuje kominek bez płaszcza wodnego, który stanowi wyłącznie element dekoracyjny, 

c) w piecu kaflowym zamontowane zostaną grzałki elektryczne, pod warunkiem trwałego usunięcia połą-

czenie pieca z przewodem kominowym. 

§ 7. Dotacja przysługuje tylko raz na jedno zadanie. Podstawą uzyskania dotacji jest umowa. 

§ 8. Urządzenie grzewcze musi być trwale związane z budynkiem, w którym zostało zainstalowane. 

§ 9. Dofinansowaniu podlegają urządzenia grzewcze zakupione i zamontowane po zawarciu umowy o udzie-

lenie dotacji z Gminą Nowogard. 

§ 10. Beneficjenci są zobowiązani do utrzymania systemu ogrzewania objętego dotacją przez okres co naj-

mniej 5 lat, licząc od dnia wypłaty dotacji. W przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, udzielo-

na dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami według stawki jak dla zaległości podatkowych. 

§ 11. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do umożliwienia kontroli budynku lub lokalu mieszkalnego przed 

modernizacją, po jej zakończeniu oraz w okresie 5 lat od daty wypłaty dofinansowania. 

2. W celu wykonywania kontroli, kontrolujący są upoważnieni do dokonywania oględzin budynku lub loka-

lu, żądania dokumentów i ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz do sporządzania dokumentacji, w szczególno-

ści zdjęciowej, z prowadzonych czynności. 

§ 12. 1. Zainteresowani dofinansowaniem kosztów poniesionych na modernizację ogrzewania, przed roz-

poczęciem inwestycji powinni złożyć do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wniosek stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowo-

gardzie oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

a) kserokopię dowodu tożsamości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej nazwę, siedzibę oraz kseroko-

pie danych rejestrowych, 

b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi wieczystej 

z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkanio-

wych i spółdzielni mieszkaniowych), 

c) w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych - uchwałę powołującą zarząd lub 

umowę określającą sposób zarządu nieruchomością wspólną oraz uchwałę wyrażającą zgodę wszystkich 

właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę systemu grzewczego, 
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d) w przypadku współwłasności zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji, 

e) oświadczenia Wnioskodawcy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 13. 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca zosta-

nie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia z podaniem terminu na ich usunięcie. 

2. Wniosek o dotację zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, jeśli pomimo wezwania nie usunięto braków 

w terminie. 

§ 14. Złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów modernizacji systemów grzewczych nie jest jedno-

znaczne z jego uzyskaniem. 

§ 15. 1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia do wysokości środków finansowych 

zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym. 

2. W oparciu o złożone wnioski tworzona będzie lista podstawowa do wysokości środków w danym roku 

budżetowym. Pozostałe wnioski umieszczone zostaną na liście rezerwowej. 

3. Wnioski obarczone brakami formalnymi będą umieszczane na liście w dacie ich skutecznego uzupełnienia. 

4. Wnioski z listy rezerwowej rozpatrywane będą w przypadku uwolnienia miejsca na liście podstawowej 

lub w kolejnym roku budżetowym do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym 

roku budżetowym. 

5. Wnioski o dotację składa się w następujących terminach: 

a) w roku 2019 od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, 

b) w latach kolejnych od dnia 15 stycznia roku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła. 

6. Wnioski złożone przed terminem określonym w ust. 5 pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 16. Złożenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 12 niniejszej uchwały oraz pozytywna weryfi-

kacja po wizji lokalnej w budynku Wnioskodawcy (protokół weryfikacji stanowi załącznik nr 3) stanowi pod-

stawę do zawarcia z Wnioskodawcą umowy przed realizacją inwestycji. 

2. Urząd Miejski w Nowogardzie zawiadomi pisemnie Wnioskodawców o przyznaniu dotacji i terminie 

podpisania umowy. 

§ 17. Po wykonaniu modernizacji systemu grzewczego w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia, jednak 

nie później niż do 15 grudnia roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa o dotację, Wnioskodaw-

ca składa wniosek o wypłatę dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Do wniosku należy 

załączyć: 

a) faktury wystawione na Wnioskodawcę po dacie zawarcia umowy o dotację, na których powinny być wy-

szczególnione koszty o których mowa w § 4, 

b) dokument potwierdzający likwidację i utylizację starego źródła ciepła (np. protokół demontażu sporzą-

dzony pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą robót lub w przypadku demontażu pieca we własnym za-

kresie, złożenie pisemnego oświadczenia o jego demontażu), 

c) dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z atestem, certyfikatem lub innym równoważnym doku-

mentem potwierdzającym spełnienie przez nowe źródło ciepła wymagań określonych w § 4.1 pkt d oraz 

e niniejszej uchwały- w przypadku wymiany dotychczasowego źródła ciepła na kocioł na biomasę lub 

paliwo stałe, 

d) protokół odbioru systemu ogrzewania proekologicznego przez uprawnione osoby lub jednostki, 

e) protokół próby szczelności instalacji gazowej oraz dokument potwierdzający dostawę gazu w przypadku 

wymiany źródła ciepła na źródło gazowe, 

f) protokół odłączenia komina (jeśli dotyczy). 

§ 18. 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o wypłatę dotacji Wnioskodawca zostanie 

pisemnie wezwany do ich uzupełnienia z podaniem terminu na ich usunięcie. 

2. Wniosek o wypłatę dotacji zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, jeśli pomimo wezwania nie usunięto 

braków w terminie. 

§ 19. 1. Po złożeniu przez Wnioskodawcę kompletu dokumentów do rozliczenia dotacji upoważnieni przez 

Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, potwier-

dzają na nieruchomości realizację dofinansowanej inwestycji zgodnie z warunkami umowy oraz sporządzają 

protokół z przeprowadzonych czynności, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 
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2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z umową wydane zostanie zalecenie dotyczą-

ce ich usunięcia. Po usunięciu rozbieżności, Wnioskodawca może ponownie zgłosić wykonanie inwestycji. 

§ 20. Pozytywna weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji oraz protokół potwierdzający wykonania inwesty-

cji są podstawą do wypłaty dotacji w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu na rachunek bankowy 

wskazany przez Wnioskodawcę. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogardu. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Stanisław Saniuk 
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