Projekt
z dnia 22 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15.ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr
594 ze zm.1), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.2),
art.403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 ze
zm.3), art. 164 ust. 5a, 5b, 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.469)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z budżetu Gminy Nakło nad Notecią mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnych z delegacją art.403 ustawy
Prawo ochrony środowiska, realizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią w szczególności na:
1) realizację działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Nakło nad Notecią pokryć dachowych/elewacji
i innych wyrobów oraz odpadów zawierających azbest,
2) realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na
terenie gminy Nakło nad Notecią,
3) realizację działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji
szczegółowych zlokalizowanych na terenie gminy Nakło nad Notecią
2. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację ww. działań jest uzyskanie zamierzonego efektu ekologicznego.
§ 2. 1. Dotacja celowa może być udzielona:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom.
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.
2. Dotacja celowa określona w §1ust.1 pkt 1 i 2 może być udzielona właścicielowi nieruchomości. Przez
właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością, do której posiadają tytuł prawny
3. W przypadku ubiegania się o dotację określoną niniejszą uchwałą przez podmiot prowadzący działalność
gospodarczą, pomoc uzyskana będzie pomocą de minimis i będzie udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji
Unii Europejskiej 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 Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.).
W związku z tym podmiot taki zobowiązany jest do przedstawienia:
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1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie
otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych
lub oświadczeń o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,
2) informacji wskazanych 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.).
§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w §1 ust. 1 składają pisemne
wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy.
1) wniosek powinien zawierać następujące elementy:
a) dane wnioskodawcy, telefon kontaktowy, odpowiednio : PESEL, NIP, REGON;
b) rodzaj inwestycji
c) miejsce inwestycji (adres);
d) termin realizacji
2) do wniosku na zadania określone w §1ust.1 pkt 1 należy dołączyć następujące dokumenty:
a) kopię tytułu prawnego (akt własności, umowa najmu wraz ze zgodą właściciela),
b) kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót organowi architektoniczno-budowlanemu
c) kopię protokołu odbioru robót,
d) oświadczenie przedsiębiorcy, usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowym wykonaniu prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
i sanitarnych wraz z informacją o łącznej ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest;
e) kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę do przeprowadzania ww. prac.
3) do wniosku na zadania określone w §1pkt.1 b należy dołączyć następujące dokumenty:
a) kopię tytułu prawnego (akt własności, umowa najmu wraz ze zgodą właściciela),
b) kopię pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót organowi architektoniczno-budowlanemu,
c) kopię protokołu odbioru robót lub instalacji,
d) udokumentowane koszty inwestycji (kserokopia faktur i rachunków),
e) oświadczenie lub dokument potwierdzający stosowanie węgla w sezonie grzewczym poprzedzającym
modernizację źródła ogrzewania
f) oświadczenie dotyczące rezygnacji z węglowego systemu ogrzewania (dot. systemów wymienionych w §4
ust.3 pkt 4),
g) umowy z dostawcą medium grzewczego (dot. systemów wymienionych w §4 ust.3 pkt 4)
h) kopię dokumentacji technicznej nowego kotła co.
4) Do wniosku na zadania określone w §1 ust. 1 pkt 3 należy dołączyć kosztorys przedwykonawczy i opis
planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego.
5) W przypadku usuwania skutków zdarzeń losowych Burmistrz może odstąpić od złożenia dokumentów
wymienionych w ust.1 pkt 2 lit. b-c. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć: zdarzenia nagłe wynikające
z działania sił natury, pożar, katastrofa budowlana.
2. Wnioski o dotację celową na zadania określone w §1ust.1 pkt 1 i 2 rozpatrywane będą wg kolejności daty
wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
3. Wnioski o dotację celową na zadania określone w §1 ust.1 pkt 2 mogą składać podmioty, które dokonały
modernizacji ogrzewania w 2014 r. lub w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (decyduje data:
wystawienia przedłożonych i akceptowanych imiennych faktur VAT, rachunków, protokołu odbioru technicznego
instalacji, protokołu przekazania systemu grzewczego do użytkowania, umowy z dostawcą medium grzewczego),
z zastrzeżeniem § 3 ust.6 uchwały.
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4. Wnioski o dotację celową na zadania określone w §1 ust.1 pkt 3 rozpatrywane będą do dnia 31 marca
każdego roku, pod warunkiem uchwalenia przez Radę Miejską w Nakle nad Notecią budżetu na dany rok.
5. Realizacja wniosków o dotację celową na zadania określone w §1ust.1 pkt 1 i 2 odbywać się będzie w trybie
ciągłym i uzależniona będzie od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Nakło nad
Notecią na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym.
6. Wnioski o dotację celową na zadania określone w §1ust.1 pkt 1 i 2 nie zrealizowane w danym roku
budżetowym, będą rozpatrywane w następnym roku, w pierwszej kolejności.
7. Dofinansowaniu nie podlega:
a) instalacja ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach (lokalach) mieszkalnych,
b) zakup przenośnych urządzeń grzewczych, nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu,
c) zamiana ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze powodujące zwiększenie
emisji zanieczyszczeń do powietrza,
d) modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem drewna (w kominkach) w budynkach wielorodzinnych.
8. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się
z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.
9. Dotacje przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, który powołuje komisję do oceny
złożonych wniosków.
§ 4. 1. Wysokość dofinansowania dla zadań wymienionych w §1 ust. 1 pkt 1 wynosi 100 % kosztów:
1) transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas ich demontażu.
2) przygotowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów/wyrobów zawierających azbest występujących na
nieruchomości i nie związanych z realizacja zadania inwestycyjnego.
2. Transport i unieszkodliwianie oraz ewentualne przygotowanie odpadów zawierających azbest odbywać się
będzie na zamówienie Gminy Nakło nad Notecią, przez firmę posiadającą zezwolenie - wydane w trybie przepisów
ustawy o odpadach - na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.
3. Wysokość dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów dla zadań wymienionych w §1
ust. 1 pkt 2 wynosi:
1) 500 zł w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na nowoczesne piece węglowe
(posiadające świadectwo badań emisyjnych- „znak bezpieczeństwa ekologicznego”),
2) 1 000 zł w przypadku w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na piece ze
sterowanym procesem spalania na paliwa stałe oraz piece z automatycznym dozowaniem paliwa stałego
(miału) (posiadające świadectwo badań emisyjnych- „znak bezpieczeństwa ekologicznego”) ,
3) 1 500 zł w przypadku w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na piece ze
sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego (ekogroszku, pellet) (posiadające
świadectwo badań emisyjnych- „znak bezpieczeństwa ekologicznego”),
4) 2 000 zł w przypadku wymiany starych kotłów i pieców domowych, węglowych na ogrzewanie gazowe,
olejowe, elektryczne, z wykorzystaniem pomp ciepła lub na zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej.
4. Dotacja na realizację zadań wymienionych w §1 ust. 1 pkt 3 będzie przyznawana do 80% kosztów zadania,
nie więcej jednak niż 30 000 zł, w zależności od posiadanych środków budżetowych w danym roku.
§ 5. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:
a) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;
b) wysokość udzielanej dotacji celowej, termin i tryb płatności;
c) termin wykorzystania dotacji;
d) tryb kontroli wykonania zadania;
e) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej w przypadku finansowania realizacji zadania określonego
w §1 ust. 1 pkt 3.
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§ 6. 1. Podstawą rozliczenia dotacji udzielonych na realizację zadań wymienionych w §1 ust. 1 pkt 3 będzie
przedłożenie sprawozdania opisowego po zakończeniu realizacji zadania, a dla zadań określonych w §1 ust. 1 pkt
2 i 3 będą to odpowiednio dokumenty potwierdzające wykonanie zadania wymienione §3 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. W celu rozliczenia dotacji Gmina Nakło nad Notecią zastrzega sobie prawo dokonania kontroli faktycznego
wykonania zadania przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
3. Trwałość osiągniętego efektu ekologicznego związanego z modernizacją ogrzewania może podlegać kontroli
przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy o dotację celową. W przypadku stwierdzenia dalszego używania starego
systemu grzewczego lub innego niż na jaki została przyznana dotacja, osoba która otrzymała dofinansowanie
będzie zobowiązana do jej zwrotu w trybie określonym w umowie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
§ 8. Traci moc Uchwała Nr VIII /151 / 2011 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 kwietnia 2011 roku
w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (publ. Dziennik Urzędowy
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2011r. Nr 159, poz.1346).
§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1] Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. poz. 379, poz. 1072
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.
1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532
3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.poz. 21, poz. 888, poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, poz. 47,
poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz. 1322, poz. 1662, w M.P. z 2014 r. poz. 648, poz. 790, w Dz.U. z 2015 r. poz.
122, poz. 151, poz. 277, poz. 478.
2] Zmiany
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy –Prawo ochrony środowiska ( Dz.U.
z 2010r. Nr 229 poz.1498 ze zm.) 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
z budżetu gminy. Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
muszą być określone przez radę gminy w drodze uchwały. Jej podjęcie umożliwi udzielanie podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym wsparcia finansowego
z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć mających na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska
i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska.
Zmiana uchwały w stosunku do dotychczas obowiązującej polega na tym, że o dofinansowanie realizacji
działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń ubiegać się
będą mogli mieszkańcy całej gminy, a nie tylko miasta. Ponadto dokonano zmiany progów dofinansowania,
mającej na celu utworzenie odrębnej kategorii dla kotłów niskoemisyjnych zasilanych ekogroszkiem i peletem.
Gmina Nakło nad Notecią objęta jest programem ochrony powietrza (POP) dla strefy kujawsko-pomorskiej,
w której stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu. Strefa kujawskopomorska obejmuje obszar całego województwa kujawsko-pomorskiego za wyjątkiem aglomeracji bydgoskiej,
Torunia i Włocławka. Program został przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr
XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku:
- ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu
docelowego dla arsenu (załącznik 4),
- ze względu na ozon (załącznik 5).
Zdiagnozowana sytuacja w zakresie zanieczyszczenia powietrza zwłaszcza pyłem zawieszonym, którego
źródłem są indywidualne systemy ogrzewania, obliguje do stosowania odpowiednich działań naprawczych,
celem redukcji niskiej emisji na terenie całej gminy.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia
30 kwietnia 2004 r. ( tj. Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), projekt uchwały został uzgodniony
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a wniesione uwagi dotyczące zgodności z rozporządzeniem
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 zostały uwzględnione i naniesione.
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