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Poz. 12219
UCHWAŁA NR LXV.566. 2018
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE
z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu
ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego”.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 400a ust.1 pkt 8 i art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.1)) Rada Miejska
w Brwinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony
środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego” o treści
stanowiącej załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz 1356, 1479, 1564, 1590,
1592 i 1648
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Załącznik do uchwały Nr LXV.566. 2018
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 6 listopada 2018 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego
§ 1. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania
1. Gmina Brwinów udziela, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dotacji celowej z budżetu
gminy na zmianę systemu ogrzewania polegającą na modernizacji kotłowni poprzez wymianę kotła/pieca
węglowego na kocioł/piec gazowy albo elektryczny. W przypadku braku w danej miejscowości sieci gazowej,
dopuszcza się wymianę kotła/pieca węglowego na kocioł/piec na pellet.
2. Zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych
substancji nieprzeznaczonych do spalania.
3. Dotacja celowa może być udzielona:
1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom,
2) jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
4. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w § 1 ust. 3, posiadające tytuł
prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Brwinów, na której ma być realizowana inwestycja
tj. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego.
5. Realizacja inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 powinna nastąpić nie wcześniej niż po zawarciu
umowy o udzielenie dotacji, określającej szczegółowe zapisy dotyczące udzielenia i rozliczenia dotacji,
zawartej między Gminą Brwinów a podmiotem określonym w § 1 ust.3.
§ 2. Warunki udzielania dotacji celowej
1. Wnioskodawca może uzyskać dotację celową na zakup kotła/pieca wskazanego w § 1 ust.1 w wysokości
75% udokumentowany fakturą, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.
2. Przyznanie dotacji dla inwestycji, o której mowa w § 1 ust.1 nastąpi pod łącznie spełnionymi warunkami:
1) dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego kotła/pieca przy czym urządzenie musi być
fabrycznie nowe (nieużywane), posiadające atesty dopuszczające go do powszechnego użytku z przyznaną
gwarancją, a w przypadku zakupu nowego kotła/pieca na pellet dodatkowo musi spełniać on wymogi
ekoprojektu określone rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015
str 100 z późn. zm.).
2) kocioł/piec węglowy stanowiący główne źródło ogrzewania ulegnie trwałej likwidacji,
3) wnioskodawca może ubiegać się tylko raz, na jeden lokal mieszkalny, o dofinansowanie na wymianę
systemu ogrzewania.
§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej
1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej – wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami - należy składać
w Urzędzie Gminy Brwinów (ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów) w terminie do dnia 31 maja danego roku
budżetowego.
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2. Do wniosku o udzielenie dotacji celowej należy dołączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, tj. prawo własności lub
prawo użytkowania wieczystego,
2) oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej /działalności rolniczej (o ile
dotyczy),
3) zgodę współwłaścicieli/użytkowników nieruchomości na realizację zadania,
4) kopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego do celów ogrzewania gazowego (dotyczy
wymiany na kocioł gazowy),
5) oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym kotle/piecu węglowym, stanowiącym dotychczasowe główne
źródło ogrzewania .
3. Dotacja udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis albo
pomoc de minimis w rolnictwie i jest udzielana pod warunkiem:
1) spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych, w zależności od prowadzonej działalności w:
a) Rozporządzeniu 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. Urz. UE L
352 z 24.12.2013 str.1),
b) Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352,
z 24.12.2013, str. 9).
2) przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis
w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym,
w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzednich latach podatkowych, albo oświadczeń o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie oraz informacji określonych odpowiednio w :
a) Rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.),
b) 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. Nr 121 poz. 810 ze
zm.).
4. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis oraz
pomoc de minimis w rolnictwie przepisy niniejszego regulaminu obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 roku.
5. Rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie będzie następowało według daty ich wpływu do Urzędu
Gminy Brwinów oraz kompletności, w miarę posiadanych środków finansowych. 6. Wnioski nierozpatrzone
w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel, będą
rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym, w zależności od posiadanych środków.
7. Środki finansowe stanowiące kwotę dotacji na dany rok określa każdorazowo uchwała budżetowa.
8. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. W przypadku braków we wniosku i/lub załącznikach lub wątpliwości co do treści w nich zawartych
wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków i/lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania.
10. W przypadku nieuzupełnienia brakujących danych i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie oraz
w przypadku przedłożenia niepełnych danych i/lub wyjaśnień – wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Ponowne
ubieganie się o dotację wymaga złożenia kompletnego wniosku.
11. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie umowy,
zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Brwinów.
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12. Dotacja celowa zostanie wypłacona Wnioskodawcy po zrealizowaniu inwestycji, zgodnie z warunkami
zawartej umowy oraz niniejszym Regulaminem, w kasie Urzędu Gminy Brwinów lub na wskazany rachunek
bankowy.
§ 4. Sposób rozliczenia dotacji celowej
1. Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca powinien przedłożyć, w terminie określonym w zawartej
umowie, wniosek o rozliczenie dotacji wraz z następującymi dokumentami:
1) oryginałem faktury wystawionej na nazwisko Wnioskodawcy, która po odnotowaniu na niej wysokości
dofinansowania podlega zwrotowi,
2) potwierdzeniem zapłaty za fakturę,
3) zaświadczeniem o spełnieniu wymogów ekoprojektu w przypadku wymiany kotła/pieca węglowego na
kocioł/piec na pellet,
4) informacją potwierdzającą realizację inwestycji (protokół podłączenia urządzenia sporządzony przez
instalatora/odbiór podłączenia przez serwisanta),
5) oświadczeniem Wnioskodawcy o trwałej likwidacji kotła/pieca węglowego, do którego dołączony zostanie
dokumentu potwierdzający złomowanie.
2. Wymienione dokumenty wnioskodawca składa w jednym egzemplarzu.
3 Po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji, zostanie dokonana kontrola zgodności wykonanej inwestycji ze
złożonymi dokumentami, podczas wizji lokalnej na terenie nieruchomości.
4. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie i na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą
Brwinów a Wnioskodawcą, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego.
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