Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Kasica; Urząd Miejski w Strykowie
dnia 1 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR XI/112/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę
dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło
ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) i art. 400a ust. 1 pkt 21, art.403 ust. 2 i ust. 4 - 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków wyłącznie na wymianę
dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła
w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków.
§ 2. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w § 1, określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe
ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/382/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na przedsięwzięcia inwestycyjne służące
ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 259) oraz uchwała Nr LVII/482/2018 Rady Miejskiej
w Strykowie z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/382/2017 Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na
przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r., poz. 6264).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strykowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie
Paweł Kasica

1) Zm.

z 2018 r.1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722 i 2161, z 2019 r. poz. 42, 412 i 452
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Załącznik do uchwały Nr XI/112/2019
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.
„Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego
nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Stryków udzielana będzie na wymianę dotychczasowego
nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła: kocioł na
ekogroszek klasy 5, kocioł na biomasę klasy 5, kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa),
kocioł na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła. Nowe ekologiczne źródło ciepła nie może być
wyposażone w ruszt awaryjny.
§ 2. Nowe ekologiczne źródło ciepła musi być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało
zainstalowane.
§ 3. Przez wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe
ekologiczne źródło ciepła rozumie się trwałą likwidację źródła ciepła opartego na paliwie stałym, za wyjątkiem
pieców kaflowych, kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła
w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym/lokalu użytkowym.
§ 4. Wymiana dotychczasowego źródła ciepła opartego na paliwie stałym takiego jak piec kaflowy, kominek
czy kuchnia węglowa możliwa jest w sytuacji ich usunięcia lub trwałego odłączenia od przewodu kominowego
i zabezpieczenia przed możliwością korzystania z paleniska poprzez zamurowanie.
Rozdział 2.
Zasady udzielania dotacji
§ 5. Dotacje mogą być udzielone:
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 będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
– które wymieniły dotychczasowe nieekologiczne źródło ciepła oparte na paliwie stałym na nowe ekologiczne
źródło ciepła, o których mowa w § 1 w budynkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stryków.
§ 6. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów zakupu nowego ekologicznego
źródła ciepła, o którym mowa w § 1.
2. Dotacją celową objęte jest nowe ekologiczne źródło ciepła, dotychczas nieużytkowane, dopuszczone do
użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.
3. Nie przyznaje się dotacji celowej na:
a) zakup przenośnych urządzeń grzewczych,
b) wymianę dotychczasowego ekologicznego źródła ciepła na inne ekologiczne źródło ciepła,
c) zakup ekologicznego źródła ciepła do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, jako pierwsze źródło ciepła
w obiekcie budowlanym,
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d) wykonanie prac projektowych i montażu urządzeń.
4. Dotacja celowa nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów finansowanych
z innych bezzwrotnych źródeł.
5. Dofinansowanie przekazywane będzie jako zwrot części udokumentowanych kosztów zakupu nowego
ekologicznego źródła ciepła, poniesionych po podpisaniu umowy.
6. W przypadkach, w których dotacje będą udzielane na rzecz podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą, lub działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, będą one stanowić, w zależności od rodzaju
prowadzonej działalności, pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 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 grudnia 2013, str. 1) albo pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu
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.352 z 24 grudnia
2013 r. z późn. zm.). albo pomoc de minimis w rybołówstwie i akwakulturze w rozumieniu rozporządzenia 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 czerwca
2014 r.). Pomoc de minimis w formie dotacji będzie udzielana do dnia 30 czerwca 2021 roku.
§ 7. Dotacja celowa może być udzielona jednemu Wnioskodawcy tylko raz w danym roku budżetowym, bez
względu na liczbę posiadanych budynków mieszkalnych/lokali mieszkalnych/lokali użytkowych.
§ 8. Wnioski niezrealizowane w danym roku wygasają z dniem 31 grudnia i nie będą stanowić podstawy
udzielenia dotacji celowej w roku następnym.
Rozdział 3.
Wysokość dotacji i źródła finansowania
§ 9. Dotacja o której mowa w § 1 będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów zakupu nowego
ekologicznego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.
§ 10. 1. Dotacja celowa udzielana będzie ze środków budżetu Gminy Stryków.
2. Przyznawanie dotacji celowej odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w budżecie Gminy Stryków na dany rok.
3. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 2, podana będzie w ogłoszeniu o naborze
wniosków.
4. W przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej Gmina
Stryków może ogłosić kolejny nabór wniosków.
Rozdział 4.
Tryb postępowania
§ 11. 1. Nabór wniosków na udzielenie dotacji w ramach dofinansowania ogłasza Burmistrz Strykowa.
2. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strykowie
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie.
3. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji, określony zostanie w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazana będzie ponadto: informacja określona w § 10 ust. 3 oraz
miejsce i forma składania wniosków.
5. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje Komisja w składzie co najmniej 4 osobowym, powołana przez
Burmistrza Strykowa, który określi skład osobowy i sposób działania Komisji.
6. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu.
§ 12. 1. Osoba, ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek o udzielenie dofinansowania na wymianę
źródła ciepła, zawierający:
1) imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o dotację oraz adres poczty elektronicznej jeżeli taki posiada
w przypadku osób fizycznych, w przypadku pozostałych podmiotów nazwę, adres siedziby, numer Krajowego
Rejestru Sądowego, REGON, NIP w przypadku obowiązku ich posiadania, adres do korespondencji oraz adres
poczty elektronicznej jeżeli taki posiada;
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2) dane nieruchomości, w której będzie wymienione źródło ciepła;
3) informację o rodzaju zainstalowanego (istniejącego) w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym/lokalu
użytkowym źródła ciepła (urządzenia grzewczego);
4) informację o rodzaju planowanego do zainstalowania w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym/lokalu
użytkowym źródła ciepła (urządzenia grzewczego);
5) przewidywaną datę zakończenia zadania;
6) numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie;
7) datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku o udzielenie dofinansowania należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego
w którym będzie wymieniane źródło ciepła;
2) jeżeli wymiana źródła ciepła tego wymaga - stosowne ostateczne pozwolenia, zezwolenia, zgody, decyzje
i opinie, a jeżeli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru
wykonania określonych robót budowlanych do organu administracji z adnotacją lub zaświadczeniem organu
o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania określonych robót budowlanych;
3) zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na ubieganie się
o dotację w kwocie określonej we wniosku i realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 albo uchwałę,
o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737);
4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie
otrzymał wnioskodawca w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go
latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, jeżeli dofinansowanie stanowi taką pomoc,
5) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze 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. z 2010 r. Nr 121,
poz. 810), jeżeli dofinansowanie stanowi taką pomoc .
3. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów należy przedłożyć oryginały do wglądu albo
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie.
§ 13. 1. Podczas rozpatrywania wniosków, o których mowa w § 12 ust. 1, Komisja o której mowa w § 11 ust. 5,
sprawdza czy wniosek został złożony na prawidłowym formularzu, wypełniony w całości oraz czy jest kompletny.
W przypadku nieprawidłowości wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia określonych braków,
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
2. Po dokonaniu oceny Komisja o której mowa w § 11 ust. 5, przedkłada Burmistrzowi Strykowa wykaz
proponowanych wniosków do udzielenia dotacji.
3. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną o sposobie rozpatrzenia wniosku
w sprawie udzielenia dofinansowania oraz w przypadku pozytywnego rozpatrzenia o terminie i miejscu podpisania
umowy.
4. Niestawienie się wnioskodawcy w miejscu i terminie, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za jego rezygnację
z dofinansowania, o ile przed upływem wyznaczonego terminu wnioskodawca nie wystąpił o jego zmianę.
5. Realizacja zadania może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.
Rozdział 5.
Udzielenie i rozliczenie dotacji
§ 14. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Stryków a wnioskodawcą.
§ 15. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku o rozliczenie dotacji zgodnie z § 16, na zasadach
i w terminie wskazanym w umowie. Termin ten nie może być późniejszy niż 30 listopada danego roku
budżetowego.
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§ 16. 1. Po wykonaniu wymiany źródła ciepła, wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) fakturę/rachunek wystawioną na Wnioskodawcę, z której wynika koszt zakupu nowego ekologicznego źródła
ciepła lub fakturę/rachunek ze specyfikacją wyszczególniającą koszt jego zakupu, wraz z potwierdzeniem
zapłaty,
2) dokument potwierdzający złomowanie dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła przez uprawniony
podmiot lub przekazanie dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła podmiotowi uprawnionemu do
odbioru i zagospodarowania odpadów,
3) aktualną opinię kominiarską,
4) protokół z próby szczelności zamontowanej instalacji gazowej obejmującej kocioł gazowy lub w przypadku
innego systemu ogrzewania protokół sprawności technicznej wykonanej instalacji c.o. obejmującej nowe
ekologiczne źródło ciepła, sporządzony przez uprawnionego instalatora,
5) atest, certyfikat lub inny dokument potwierdzający ekologiczność nowego źródła ciepła,
6) oświadczenie o wymianie dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na
nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków.
3. W przypadku dołączenia do zgłoszenia kopii dokumentów, należy przedłożyć oryginały do wglądu albo
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie.
4. Podstawą wypłaty dotacji jest prawidłowe rozliczenie umowy.
5. Kwota dotacji przekazana będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
6. Informację zbiorczą o rozliczeniu umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Strykowie oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strykowie. Informacja będzie zawierała:
1) adres posesji, na której wymieniono źródło ciepła,
2) rodzaj dofinansowanego źródła ciepła,
3) wysokość udzielonej dotacji.
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