
 
 

UCHWAŁA NR XX/157/20 
RADY GMINY BRODNICA 

z dnia 14 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym 
i wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza 

z budżetu Gminy Brodnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 i poz. 1738) oraz art. 403 ust. 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219, poz. 1565 i poz. 1378) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania przez Gminę Brodnica dotacji celowej na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska zwanej dalej ,,dotacją’’ oraz trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, zwanymi dalej 
,,wnioskodawcami”. 

2. Dotacja przeznaczona dla Wnioskodawców będących przedsiębiorcami w związku z nieruchomością 
wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą   
w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, będzie udzielana zgodnie z przepisami: 

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013r., 
Dz. U. UE L 215/3 z 7.07.2020r.); 

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym  (Dz. U. UE L 
352 z 24.12.2013); 

3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014); 

§ 2. 1. Dotacja może zostać przeznaczona na realizację inwestycji służącej ochronie powietrza związanej 
z modernizacją istniejącego systemu ogrzewania polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła 
opalanego paliwem stałym niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1690 oraz z 2019r. poz. 363 i poz. 2549) i jego trwałym zastąpieniu przez nowe źródło ciepła w postaci:  

1) ogrzewania gazowego; 

2) ogrzewania olejowego; 

3) ogrzewania paliwem stałym tj. kotłem na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniającym wymagania określone 
w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe; 
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4) ogrzewania elektrycznego. 

2. Od konieczności likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, o którym mowa w ust. 1 można 
odstąpić w przypadku: 

1) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia 
pieca z przewodem kominowym; 

2) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia, 
w którym się znajduje. 

3. Dotacja nie obejmuje: 

1) kosztów dokumentacji sporządzonej w ramach przygotowania inwestycji; 

2) zakupu przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchaw, przenośnych grzejników olejowych i elektrycznych itp.), 
pieców akumulacyjnych i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego; 

3) zaopatrzenia nowopowstających obiektów budowlanych w niskoemisyjne źródła ciepła; 

4) zmiany lub modernizacji istniejącego już ogrzewania wykorzystującego niskoemisyjne źródła ciepła; 

5) kosztów poniesionych przed dniem podpisania z Gminą Brodnica umowy dotacji. 

4. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy. 

§ 3. Dotacji podlegać będzie inwestycja realizowana w budynku/lokalu położonym na terenie Gminy 
Brodnica. 

§ 4. Warunkiem otrzymania dotacji jest, aby budynek/lokal objęty wnioskiem, po zrealizowaniu inwestycji 
nie posiadał innego źródła ciepła niż wymienione w § 2 ust. 1. 

§ 5. 1. Wszczęcie procedury o udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego przed przystąpieniem 
do realizacji inwestycji pisemnego wniosku o udzielenie dotacji. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać między innymi: 

1) dane wnioskodawcy; 

2) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem; 

3) planowane koszty inwestycji; 

4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca; 

5) miejsce i termin realizacji inwestycji; 

6) informacje o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji  z innych źródeł. 

3. Dla przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, do wniosku wnioskodawca dołącza dodatkowo 
kopię warunków technicznych przyłączenia budynku/lokalu do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. 

4. W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, w tym prowadzącym działalność w zakresie 
rolnictwa lub rybołówstwa , do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 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 oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie; 

2) pozostałe informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, wynikające z rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z 2013r. poz. 276 oraz z 2014r. poz. 1543) lub 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r., w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

§ 6. 1.  Nabór wniosków na dany rok rozpoczyna się od dnia ogłoszenia o naborze w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
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2. Wnioski składa się w trybie ciągłym w terminie do 31 sierpnia danego roku. 

3. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Wójta Gminy Brodnica według kolejności ich wpływu, do 
wyczerpania kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok 
budżetowy. 

4. Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do 
14 dni od otrzymania wezwania, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Komisja dokonuje oględzin istniejącego źródła ciepła podlegających wymianie bądź likwidacji, 
potwierdzając zasadność przeprowadzenia inwestycji w protokole. 

6. Osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono tej dotacji, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

§ 7. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, sporządzonej zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych, zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Brodnica. 

§ 8. 1. Wysokość dotacji wynosi 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, 
jednak nie więcej niż 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 

2. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dotacji z innych źródeł na realizację inwestycji, kwota 
dotacji zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych  kosztów kwalifikowanych zgodnie z § 10, tak aby 
suma dotacji nie przekroczyła 100% kosztów kwalifikowanych. 

§ 9. Środki finansowe przekazywane są przed rozpoczęciem prac, na zasadach określonych w umowie, 
o której mowa w §  7. 

§ 10. 1. W przypadku inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4, za koszt kwalifikowany uznaje się 
koszt wykonania przyłącza gazowego, zakup nowego źródła ciepła z niezbędną armaturą. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, muszą być poniesione po dniu zawarcia umowy dotacji. 

3. Koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę określone są na podstawie przedłożonych faktur. 

§ 11. 1. Po zakończeniu inwestycji, w terminie określonym w umowie, Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia 
zakończenia inwestycji oraz dostarcza następujące dokumenty: 

1) oryginały faktur z określonymi kosztami kwalifikowanymi, wystawione na Wnioskodawcę; 

2) kopie opinii kominiarza potwierdzającą prawidłowość podłączenia źródła ciepła do przewodu 
kominowego; 

3) oświadczenie wnioskodawcy o wykonaniu inwestycji, w tym trwałej likwidacji dotychczasowego źródła 
ciepła, opalanego paliwem stałym, dokumentem potwierdzającym likwidację starego źródła ciepła jest 
poświadczenie zezłomowania lub utylizacji kotła. 

4) w przypadku wymiany źródła ciepła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie gazowe: 

a) kopię  umowy na dostawę gazu do celów grzewczych, 

b) kopię pozwolenia na użytkowanie; 

5) w przypadku likwidacji  źródła ciepła opalanego paliwem stałym niespełniającego wymagań określonych 
w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe i zastąpienia go kotłem na paliwo stałe, 
w tym biomasę, spełniającym wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na 
paliwo stałe  - kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego na dzień zakupu kotła certyfikatu, 
zaświadczenia, świadectwa lub sprawozdania z badań potwierdzającego spełnienie przez nowe źródło 
ciepła na paliwo stałe, w tym biomasę, wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwo stałe, wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność, posiadającą w tym zakresie 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej 
sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznaniu akredytacji EA (European 
cooperation for Accreditation). 

6) w przypadku wymiany źródła ciepła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie elektryczne - kopię umowy 
na energię elektryczną uwzględniającą zmianę systemu ogrzewania. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica. 
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§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/233/18 Rady Gminy Brodnica z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie 
określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom 
mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Gminy 
Brodnica (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2281). 

§ 14. 1. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Tomasz Nowakowski 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 6548


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 3


	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 2
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 3
	Paragraf 2 Ustęp 1 Punkt 4
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 2 Ustęp 2 Punkt 2

	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 1
	Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 2
	Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 3
	Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 4
	Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 5

	Paragraf 2 Ustęp 4

	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 5 Ustęp 2
	Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 1
	Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 2
	Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 3
	Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 4
	Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 5
	Paragraf 5 Ustęp 2 Punkt 6

	Paragraf 5 Ustęp 3
	Paragraf 5 Ustęp 4
	Paragraf 5 Ustęp 4 Punkt 1
	Paragraf 5 Ustęp 4 Punkt 2


	Paragraf 6
	Paragraf 6 Ustęp 2
	Paragraf 6 Ustęp 3
	Paragraf 6 Ustęp 4
	Paragraf 6 Ustęp 5
	Paragraf 6 Ustęp 6

	Paragraf 7
	Paragraf 8
	Paragraf 8 Ustęp 2

	Paragraf 9
	Paragraf 10
	Paragraf 10 Ustęp 2
	Paragraf 10 Ustęp 3

	Paragraf 11
	Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 1
	Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 2
	Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 3
	Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 4
	Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 4 Litera a
	Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 4 Litera b

	Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 5
	Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 6

	Paragraf 12
	Paragraf 13
	Paragraf 14
	Paragraf 14 Ustęp 2



		2020-12-18T11:54:47+0000
	Polska
	Rafał Krzyżanowski
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




