UCHWAŁA NR LXI/625/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na
dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta
Wałbrzycha
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 ze zm.), art. 400a ust.1 pkt 21, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r. 1232 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na:
a) ogrzewanie gazowe,
b) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
c) ogrzewanie elektryczne.
§ 2. Wprowadzone zasady mają na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych
z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym oraz ograniczenia emisji innych substancji stanowiących
o przekroczeniu standardów jakości powietrza w Wałbrzychu.
§ 3. 1. Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji
zadania inwestycyjnego, obejmujących:
1) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,
2) zakup, montaż, wymianę lub modernizację instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
3) modernizację systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła
ogrzewania,
4) koszt podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania.
2. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
1) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań,
2) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych,
3) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania inwestycyjnego (projekt budowlany), robociznę
własną wnioskodawcy oraz wszelkie koszty poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień,
pozwoleń itp. wymaganych odrębnymi przepisami.
3. Dotacja, o której mowa w niniejszej uchwale, udzielana jest tylko raz dla danej nieruchomości.
§ 4. Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest:
1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
2) poniesienie nakładów na zrealizowanie zadania inwestycyjnego, o których mowa w §1 w istniejących
nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych,
3) bezwzględna likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe.
§ 5. Wysokość dotacji celowej wynosić będzie do 50% poniesionych kosztów brutto, o których mowa
w § 3 ust.1, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej niż:
1) 5 000 zł brutto w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe,
2) 5 000 zł brutto w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
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3) 5 000 zł brutto w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na elektryczne.
§ 6. Warunkiem przekazania dotacji celowej jest zawarcie umowy dotacji i jej realizacja.
§ 7. Informacje o ilości złożonych wniosków oraz o ilości wniosków niespełniających wymogów formalnych
i dotacjach udzielonych na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej w formie rocznego wykazu kwoty udzielonej dotacji i liczby zlikwidowanych źródeł na paliwo stałe
oraz zrealizowanych podłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej.
§ 8. 1. Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Nabór wniosków odbywa się do dnia 15 października danego roku. Wnioski złożone po tym terminie
nie będą rozpatrywane.
3. Kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do momentu wyczerpania środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.
4. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, wnioskodawca zostanie wezwany
do usunięcia braków uniemożliwiających jego zarejestrowanie na liście wniosków.
5. Wnioski rozpatrywane będą według następujących kryteriów:
1) terminu złożenia wniosku,
2) poprawności złożonego wniosku.
6. Rozliczenie dotowanego zadania inwestycyjnego, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały, należy przedłożyć do dnia 15 listopada danego roku wraz z wymaganymi dokumentami
potwierdzającymi wykonanie zadania inwestycyjnego i poniesienie kosztów koniecznych do jego wykonania.
7. Wypłata dotacji celowej nastąpi po udokumentowaniu kosztów całości zadania inwestycyjnego poniesionych
przynajmniej w jednym z niżej wymienionych okresów:
1) po zawarciu umowy, o której mowa w § 6.,
2) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
8. Wypłata dotacji celowej dokonana będzie po protokolarnym potwierdzeniu wykonania zadania
inwestycyjnego i przyjęciu rozliczenia na wskazany w umowie, o której mowa w § 6. , rachunek bankowy
wnioskodawcy, w terminie wynikającym z tej umowy, nie później jednak niż do 31 grudnia danego roku.
§ 9. 1. W przypadku, gdy dotacja celowa stanowi pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.
404 ze zm.), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych
w przepisach prawa Unii Europejskiej; do jej udzielenia stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, poz.1) oraz Rozporządzenia 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 w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, poz.9).
2. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację na realizację zadania związanego z działalnością gospodarczą lub
nieruchomością służącą do jej prowadzenia do wniosku o którym mowa w § 8 ust.1, załącza również
zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz informacje określone
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. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) lub rozporządzenia 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. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/625/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 maja 2014 r.
Wałbrzych, dnia .......................
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha
I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwisko, imię/ nazwa (właściciela/najemcy/dzierżawcy* nieruchomości)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. PESEL ……………………..…………………………seria dowodu osobistego……………………...*)
NIP ………………………………………, REGON………………………………………………......*)
Nazwa właściwego rejestru…………………………………………………………….………………*)
Numer właściwego rejestru………………………………………………………..….….…………….*)
3. Telefon/mail/fax ………………………………………………….………
4. Adres zamieszkania/siedziby:
a. Miejscowość................................................................kod pocztowy..........................................
b. ulica.........................................................................................Nr domu/Nr lokalu......................
5. Adres do korespondencji:
a. Miejscowość................................................................kod pocztowy..........................................
b. ulica........................................................................................Nr domu/Nr lokalu.......................
6. Sposób przekazania dotacji:
a. przelewem na rachunek Inwestora nr:
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ .
b. przelewem na rachunek bankowy: ( nazwa i adres posiadacza rachunku):
.………………………………………………………………………….........................................................
..........................................................................................................................................................................
nr rachunku posiadacza:
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ .
(wypełnić w przypadku, kiedy wskazany rachunek nie jest rachunkiem wnioskodawcy i wnioskodawca wyraził
zgodę na pobranie należnej dotacji przez pełnomocnika/posiadacza rachunku.)
7. Tytuł prawny do nieruchomości:
□ własność/współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
□ najem
□ inne (jakie?) …………………………………………………………………………..................................
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II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ *)
1. Nazwisko, imię …………………………………………………………………..................................
2. Zajmowane stanowisko …………………………………………………………………….................
3. Telefon/mail/fax ………………………………………………………………………….....................
III. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY *)
1. Nazwisko, imię ………………………………………………….………………………….................
2. PESEL ………………………………………………….…………………………………..................
3. Telefon ………………………………………………….……………….
(W przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz z niniejszym
wnioskiem również pełnomocnictwo oraz i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)
IV. LOKALIZACJA ZADANIA :
a. Miejscowość: WAŁBRZYCH, Kod pocztowy: ........... - ...........
b. ulica:............................................................, nr domu/nr lokalu ........... /...........
V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
a. data rozpoczęcia zadania:...........................
(data uzyskania pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej)
b. data zakończenia zadania:...........................
(data zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii/ciepła)
VI. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
1. Wysokość kosztów realizacji zadania: ........................... zł.
2. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wałbrzych: ........................... zł.
3. Rodzaj nowego ogrzewania:
□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
□ ogrzewanie gazowe
□ kondensacyjny
□ niskotemperaturowy
□ inny (jaki?)………………………………..
Moc nowego źródła ciepła :…………………kW
□ ogrzewanie elektryczne
4. Powierzchnia ogrzewana lokalu…………………m2
5. Liczba wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe do trwałej likwidacji…………………szt. (wymienić
jakich?):
.........................................................................................................................................................................
moc źródła ogrzewania na paliwo stałe…………………kW
7. Ilość paliwa stałego zużyta w sezonie grzewczym (średnia) ………………… ton
8. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (oryginały
dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć przy podpisywaniu umowy o udzielenie dotacji):
1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny, odpis z księgi
wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku,
2. w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania
wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości,
3. w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na
realizację zadania,
4. dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii/ciepła:
- dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – techniczne warunki przyłączenia,
- dla ogrzewania gazowego - warunki przyłączenia do sieci gazowej,
- dla ogrzewania elektrycznego- warunki przyłączenia,
5. kopię pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej, łącznie z niezbędną dokumentacją projektową,
6. dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód uiszczenia
opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
7. dokumenty o których mowa w § 9 ust. 2 niniejszej uchwały.
VIII. OŚWIADCZENIA:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Wałbrzycha – zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) – dla potrzeb udzielania dotacji.
2. Znana jest mi treść Uchwały nr...................... z dnia………...... w sprawie określenia zasad i trybu
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań
inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha.
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania w toku jego realizacji oraz po jego
zakończeniu.
4. Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie jest* objęta przepisami dotyczącymi pomocy de minimis.
5. Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje mi/
nie przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje
kwotę netto).
6. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej
z budżetu Gminy Wałbrzych, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Miejski w Wałbrzychu.
*niepotrzebne skreślić
.........................................
podpis Wnioskodawcy
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu
ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/625/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 15 maja 2014 r.
Wałbrzych, dnia .......................
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej z ograniczeniem niskiej emisji
na terenie miasta
Data zawarcia umowy : .................................................................................................................
Nr umowy : ...................................................................................................................................
Nazwisko, imię/Nazwa wnioskodawcy ........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Nr PESEL/NIP/REGON.............................................................................................................*)
I. CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA
1. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania
□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
□ ogrzewanie gazowe
□ kondensacyjny
□ niskotemperaturowy
□ inny (jaki?)………………………………...................................................................................
.........................................................................................................................................................
Moc zainstalowanego źródła ciepła: ................... kW
□ ogrzewanie elektryczne
2. Powierzchnia ogrzewana lokalu ................... m2
3. Liczba trwale zlikwidowanych źródeł ciepła na opał stały................... szt
II. KOSZTY PONIESIONE NA REALZACJĘ ZADANIA
..………………………………………….. zł
III. WYKAZ dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem, potwierdzające
wykonanie całego zadania:
□ umowa dostarczania paliwa/ciepła/energii*…………………………z dnia………………...………….
zawarta z………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………..
□ kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę zadania,
□ oryginały następujących faktur/rachunków wraz z potwierdzeniem przelewu, wskazujące wnioskodawcę
jako nabywcę, według sporządzonego wykazu:
Lp.

Wystawca faktury/nr

Data wystawienia

Treść faktury

Kwota netto /zł/

Kwota brutto / zł/

1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
Ogółem
Po opieczętowaniu przez tut. Organ faktury/rachunki zostaną zwrócone wnioskodawcy.
□ inne dokumenty:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
.........................................
podpis Wnioskodawcy
Rozliczenie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6-8,
58-300 Wałbrzych.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.
1232 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości
nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4- 6, stanowiących dochody
budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkichfunduszy.
W myśl art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. poz. 885 ze zm.) z budżetu gminy lub budżetu powiatu na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonychdo sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców,
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymilub powiatowymi osobami prawnymi.
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 udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały.
Miasto Wałbrzych w wykonanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
dokumencie pn. „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa
dolnośląskiego za 2011 rok”, zostało zakwalifikowane jako strefa miasto Wałbrzych do klasy C pod względem
ochrony zdrowia mieszkańców, czyli wymagającej wykonania Programu Ochrony Powietrza w strefie. Program
taki został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/1544/14 Sejmiku WojewództwaDolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r.
Program Ochrony Powietrza koncentruje się na istotnych powodach występowania przekroczeń poziomów
dopuszczalnych i docelowych ww. zanieczyszczeń, a także na znalezieniu skutecznych i możliwych do
zrealizowania działań, których wdrożenie spowoduje obniżenie poziomów tych zanieczyszczeń co najmniej do
poziomów dopuszczalnych, przy czym działania te powinny być uzasadnione finansowo i technicznie.
Głównym celem sporządzenia i wdrożenia Programu Ochrony Powietrza jest przywrócenie naruszonych
standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów
cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w mieście. Realizacja zadań wynikających z Programu Ochrony
Powietrza ma na celu zmniejszenie stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu w danej strefie do
poziomów dopuszczalnych i utrzymywania ich na takim poziomie.
Jednym ze sposobów zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza jest ograniczenie niskiej emisji poprzez zamianę
dotychczasowego źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne.Na terenie miasta Wałbrzycha, proponuje się przyjąć
zasady i tryb udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zadań
inwestycyjnychobejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
a) ogrzewanie gazowe,
b) podłączenie do miejskiejsieci ciepłowniczej,
c) ogrzewanie elektryczne.
Długofalowa realizacja programu dotacyjnego powinna doprowadzić do systematycznego obniżania poziomu
zanieczyszczeń powietrza w Wałbrzychu, dlatego podjęcie uchwały należy uznać za w pełni uzasadnione.
Projekt niniejszej uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
Niniejsza uchwała uwzględnia zastrzeżenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wniósł zastrzeżeń do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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