UCHWAŁA NR XXXII/259/2021
RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 25 listopada 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia
grzewcze oraz kosztów wyposażenia budynku lub nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne
źródła energii
Na podstawie art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów
wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia budynku lub
nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z 17 grudnia 2018 r. poz. 10166) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 pkt 1) i pkt 2), § 3 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) i w ust. 2, § 4 ust. 1, § 5 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) po
słowach "zakup" albo "zakupu" dodaje się odpowiednio wyrażenie: "i montaż" albo "i montażu",
2) w § 2 ust. 4 po słowie "uchwały" dodaje się wyrażenie: "lub w przypadku budynków wielorodzinnych
podłączonych do sieci ciepłowniczej trwałe odłączenie od tej sieci",
3) w § 2 ust. 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrażenie: "a ich montaż musi być wykonany przez
specjalistyczne firmy",
4) § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
"9. Przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszej uchwały może być dofinansowane z innych
środków publicznych, pod warunkiem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może
przekroczyć 100 % kosztów przedsięwzięcia związanego z zakupem i montażem urządzenia, o którym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.",
5) w § 2 ust. 13 skreśla się pkt 1),
6) w § 4 skreśla się ust. 9,
7) w § 7 ust. 2 pkt 2) po przecinku dodaje się wyrażenie: "a w przypadku budynku wielorodzinnego dokument
potwierdzający o trwałym odłączeniu tego budynku od sieci ciepłowniczej",
8) w § 7 ust. 2 pkt 6) skreśla się wyrażenie: "oraz dokument potwierdzający warunki podłączenia do sieci
gazowej",
9) w § 7 ust. 2 dodaje się pkt 9) w następującym brzmieniu:
"9) dokument wystawiony przez podmiot udzielający dofinansowania lub oświadczenie Wnioskodawcy
o dofinansowaniu do urządzenia proekologicznego z innych środków publicznych, ze wskazaniem
wysokości i źródła dofinansowania.",
10) § 9 otrzymuje brzmienie:
"§ 9 . Przepisy niniejszej uchwały w zakresie udzielania przez Gminę i Miasto Witkowo pomocy de
minimis obowiązują, zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013.",
11) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
12) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Witkowie
Piotr Jóźwik
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/259/2021 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany
systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia budynku lub
nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Przyjęta w dniu 12 grudnia 2018 roku przez Radę Miejską w Witkowie, na podstawie art. 400a ust. 1 pkt
21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, uchwała Nr II/13/2018
Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na
proekologiczne urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia budynku lub nieruchomości w urządzenia
wykorzystujące odnawialne źródła energii wymaga wprowadzenia zmian i modyfikacji, które wpłyną na
skuteczniejsze wykorzystanie dotacji przez Wnioskodawców oraz ułatwią im wnioskowanie o inne dotacje.
Przyjęte zmiany wpłyną także na jeszcze bardziej intensywniejsze ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego ze źródeł niskiej emisji, pochodzącej ze spalania paliw stałych na terenie gminy Witkowo.
Wprowadzone zmiany umożliwiają wykorzystanie dotacji na zakup i montaż urządzeń proekologicznych,
ponadto poprzednie zapisy dotyczące tylko zakupu urządzeń stanowiły wielokrotnie problem przy wystawianiu
przez przedsiębiorców faktur. W przypadku budynków wielorodzinnych dodano zapis, że warunkiem
niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest trwałe odłączenie od sieci ciepłowniczej.
Przyjęto również zasadę, że przedsięwzięcie realizowane w ramach niniejszej uchwały może być
dofinansowane z innych środków publicznych, pod warunkiem, że łączna kwota dofinansowania na
przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100 % kosztów przedsięwzięcia związanego z zakupem i montażem
urządzenia proekologicznego. W tym przypadku Wnioskodawca przy rozliczaniu dotacji będzie zobowiązany
do przedłożenia dokumentu wystawionego przez podmiot udzielający dofinansowania lub oświadczenia
o dofinansowaniu do urządzenia proekologicznego z innych środków publicznych, ze wskazaniem źródła
i wysokości dofinansowania. Dostosowano także zapis dotyczący udzielania przez Gminę i Miasto Witkowo
pomocy de minimis, zgodnie z czasem obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013. Ponadto
w związku z wprowadzonymi zmianami dostosowano wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu
Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznego urządzenia oraz wzór
rozliczenia z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie
do zakupu i montażu proekologicznego urządzenia.
Projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub
w rybołówstwie, w związku z tym został on zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oraz właściwemu ministrowi do spraw rolnictwa, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 743).
Wprowadzone zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/2021
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo na
dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznego urządzenia

I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko/nazwa: ………………..……………………………………………...……...
…………………………………………..…………………………….…………………………
2. Adres zamieszkania/siedziby: ……………………………...………………...………………
…………………………………………..…………………………….…………………………
3. Numer telefonu kontaktowego1): ……………………...………………..................................
4. PESEL (dotyczy osób fizycznych): …………………………...……………………...……...
5. REGON (dotyczy pozostałych podmiotów) …………………………………………………
6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: ………..
…………………………………………..…………………………….…………………………
…………………………………………..…………………………….…………………………
II. Informacja dotycząca inwestycji:
1. Adres budynku lub lokalu, w którym realizowana będzie inwestycja: ……..………………..
…………………………………………..…………………………….…………………………
2. Numer działki ewidencyjnej, obręb geodezyjny: …………………………………………….
3. Tytuł prawny do władania nieruchomością (własność, współwłasność, użytkowanie
wieczyste, najem, inne): ……………………………………………………………………….
4. Dotychczasowe źródło ogrzewania (typ, rodzaj, rodzaj wykorzystywanego paliwa, ilość
wykorzystywanego paliwa w ciągu roku, powierzchnia budynku lub lokalu do ogrzewania):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Nowe urządzenie 2):
kocioł gazowy
kocioł olejowy
kocioł gazowo-olejowy
kocioł elektryczny
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kocioł na biomasę
kocioł na paliwo stałe
pompy ciepła
kolektory słoneczne
panele fotowoltaiczne
przydomowe turbiny wiatrowe.
6. Nazwa producenta nowego urządzenia, typ (model), moc cieplna [kW]: …………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7. Wstępny koszt brutto zakupu i montażu urządzenia: ……...……..……….………...………,
(słownie: ………………………………………………………………………………………).
8. Data planowanego rozpoczęcia inwestycji: ………………………………………………….
9. Data planowanego zakończenia inwestycji: ……………………………………...………….
10. Oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się z treścią uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany
systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia
budynku lub nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii,
b) wnioskowane dofinansowanie do urządzenia podlega/nie podlega3) sfinansowaniu lub
dofinansowaniu z innych środków publicznych,
c)

w

budynku

lub

lokalu

mieszkalnym

jest/nie

jest3)

prowadzona

działalność

gospodarcza/rolnicza/w zakresie rybołówstwa3).

…..……………….…………….
(miejscowość, data)

….…………….…………………………..
(podpis)

Wykaz załączników do wniosku:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja.
2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, budynku lub lokalu
mieszkalnego - pisemna zgoda właściciela nieruchomości, budynku lub lokalu na realizację zadania
objętego wnioskiem o dofinansowanie.
3. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, budynku lub
lokalu - pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, budynku lub lokalu.
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4. Decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę
dotyczących planowanej inwestycji, jeżeli są wymagane.
5. W przypadku montażu kotła gazowego lub gazowo-olejowego, dokument potwierdzający
techniczną możliwość podłączenia do sieci gazowej.
6. W przypadku Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych:
a) uchwałę Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyboru Zarządu - osób
reprezentujących Wspólnotę lub Spółdzielnię Mieszkaniową,
b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy, gdy taką zawarto,
c) uchwałę Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację
zadania określonego w niniejszej uchwale.
7. W przypadku, gdy inwestycja jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej przez
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, należy dodatkowo dołączyć:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w
rybołówstwie, jakie otrzymał Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w
ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w
tym okresie,
b) informację, której zakres określony został 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.).
8. W przypadku, gdy inwestycja jest wykorzystywana przez podmiot prowadzący działalność w
rolnictwie lub rybołówstwie, należy dodatkowo dołączyć:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w
rybołówstwie, jakie otrzymał Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w
ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w
tym okresie,
b) informację, której zakres określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 ze zm.).
1)

dane podawane dobrowolnie w celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą

2)

zaznaczyć właściwe

3)

niewłaściwe skreślić
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Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniująca wnioski):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..…………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

....................................................
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko

Podpis

1. ..................................................

Przewodniczący Komisji

……….................................

2. ..................................................

Członek Komisji

.………................................

3. .................................................

Członek Komisji

……….................................
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/259/2021
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 25 listopada 2021 r.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy i Miasta
Witkowo na dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznego urządzenia
I. Dane Wnioskodawcy rozliczającego dotację celową
1. Imię i nazwisko/nazwa: ………………………..……………………………………...……...
…………………………………………..…………………………….…………………………
2. Adres zamieszkania/siedziby: ……………………………...………………...………………
…………………………………………..…………………………….…………………………
II. Dane dotyczące umowy o udzielenie dotacji:
1. Numer i data zawarcia umowy: ………………………………...…………………………....
III. Informacja dotycząca inwestycji:
1. Adres budynku lub lokalu, w którym zrealizowano inwestycję: …...………………………..
…………………………………………..…………………………….…………………………
2. Numer działki ewidencyjnej, obręb geodezyjny: …………………………………………….
3. Zlikwidowane źródło ogrzewania (typ, rodzaj, model): ………...………………...…………
…………………………………………..…………………………….…………………………
4. Nowe urządzenie 1):
kocioł gazowy
kocioł olejowy
kocioł gazowo-olejowy
kocioł elektryczny
kocioł na biomasę
kocioł na paliwo stałe
pompy ciepła
kolektory słoneczne
panele fotowoltaiczne
przydomowe turbiny wiatrowe.
5. Nazwa producenta nowego urządzenia, typ (model), moc cieplna [kW]: …………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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6. Koszt zakupu i montażu urządzenia: ………………………..……………………...………,
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
7. Wysokość dofinansowania z innych środków publicznych: ……………………………….,
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
8. Data zakończenia inwestycji: ………………..……………………………………………….

…..……………….…………….

….…………….…………………………..

(miejscowość, data)

(podpis)

Wykaz załączników:
1. Kserokopia imiennego dowodu zakupu i montażu proekologicznego urządzenia (oryginał do
wglądu).
2. Dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony
przez uprawnionego przedsiębiorcę lub oświadczenie Wnioskodawcy w tym zakresie, a w przypadku
budynku wielorodzinnego dokument potwierdzający o trwałym odłączeniu tego budynku od sieci
ciepłowniczej.
3. Potwierdzenie o spełnieniu zgodności urządzenia z normami technicznymi, a dodatkowo, w
przypadku zakupu i montażu urządzenia grzewczego określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e) i f)
niniejszej uchwały - świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (wymogi Klasy 5).
4. Informacja o rodzaju, sprawności i mocy (kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego
urządzenia lub dokumentacja techniczna.
5. Opinia kominiarska potwierdzająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu
kominowego, jeżeli jest wymagana.
6. W przypadku montażu kotła gazowego lub gazowo-olejowego, protokół próby szczelności instalacji
gazowej po wymianie źródła ciepła.
7. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego, warunki przyłączenia lub umowa kompleksowa
dostarczenia energii.
8. W przypadku montażu mikroinstalacji, gdy przepisy prawa wymagają przyłączenia takich urządzeń
do wewnętrznej instalacji elektrycznej - pisemne potwierdzenie otrzymania przez Wnioskodawcę
zgłoszenia przyłączenia od przedsiębiorstwa energetycznego.
9.

Dokument

wystawiony

przez

podmiot

udzielający

dofinansowania

lub

oświadczenie

Wnioskodawcy o dofinansowaniu do urządzenia proekologicznego z innych środków publicznych, ze
wskazaniem źródła i wysokości dofinansowania.
1)

zaznaczyć właściwe
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