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Poz. 7363
UCHWAŁA NR LVI/487/2018
RADY GMINY JABŁONNA
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach
ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 994) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 779), Rada Gminy Jabłonna uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła centralnego ogrzewania
w ramach ograniczania zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków na dotacje, o której mowa w § 1, określana będzie w uchwale budżetowej na dany
rok budżetowy.
§ 3. Zasady dofinansowania określone w niniejszej uchwale obowiązują do 31 grudnia 2020 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Witold Modzelewski
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Załącznik do uchwały Nr LVI/487/2018
Rady Gminy Jabłonna
z dnia 27 czerwca 2018 r.
Zasady udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania
niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
§ 1. Określa się zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Jabłonna na wymianę źródeł ciepła
na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ramach ograniczania
zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna.
§ 2. Kryteria wyboru inwestycji:
1) nieruchomość, której dotyczy modernizacja źródła ciepła jest położona na terenie Gminy Jabłonna,
2) wnioskodawcami są podmioty i jednostki, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 779), dokonujące rozliczeń podatkowych
w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Jabłonna i nie posiadające z tego tytułu zaległości z tytułu
zobowiązań publicznoprawnych (podatki, opłaty) na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 pkt 1).
§ 3. Dotacja może być przeznaczona na wymianę kotła zasilanego paliwem stałym, biomasą, olejem, gazem
na nowy kocioł zasilany gazem, olejem lub biomasą.
§ 4. Warunki techniczne jakie muszą spełniać modernizowane urządzenia lub instalacje:
1) montowane urządzenia są fabrycznie nowe i muszą posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję oraz muszą
być jedynymi urządzeniami grzewczymi centralnego ogrzewania w budynku,
2) wszystkie stare źródła ciepła na terenie danej nieruchomości są zdemontowane w sposób trwały,
uniemożliwiający ich ponowne podłączenie,
3) montowane kotły na gaz, o których mowa w § 3 muszą posiadać klasę sezonowej efektywności
energetycznej ogrzewania pomieszczeń A lub lepszą,
4) montowane kotły na biomasę, o których mowa w § 3 muszą być wyposażone w automatyczne podawanie
paliwa i spełniać warunki 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012,
5) nowe źródła ciepła mogą służyć także do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, to muszą posiadać klasę
energetyczną podgrzewania wody A lub lepszą.
§ 5. Wysokość dotacji celowej nie może przekroczyć 75 % poniesionych kosztów na zakup nowego pieca
centralnego ogrzewania, przy czym kwota ta nie może przekroczyć kwoty 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych 00/100).
§ 6. Warunki przyznawania dotacji celowej:
1) wniosek o dotację należy złożyć do Wójta Gminy Jabłonna przed rozpoczęciem modernizacji systemu
ogrzewania,
2) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
3) dotacja jest jednorazowa,
4) umowy na dotację są zawierane, jeśli nie zostały wyczerpane środki finansowe Gminy Jabłonna na dotacje
celowe w danym roku kalendarzowym,
5) wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do utrzymania efektu ekologicznego
inwestycji, czyli użytkowania nowego źródła ciepła, przez okres co najmniej 5 lat od daty złożenia wniosku
o wypłatę dotacji,
6) Gmina Jabłonna jest uprawniona do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przez realizacją
inwestycji, w trakcie i w okresie do 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji,
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7) dotacja przyznana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w związku z nieruchomością,
w której będą prowadzone prace związane z wymianą źródeł ciepła, stanowi pomoc de minimis,
a udzielenie tej dotacji następuje na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 roku 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), rozporządzeniu 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 24.12.2013, str.9),
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 28.6.2014, str. 45).
§ 7. Tryb udzielania dotacji celowej:
1) dotacji celowej udziela się na pisemny wniosek, po zawarciu umowy pomiędzy Gminą Jabłonna
a wnioskodawcami. Wniosek o przyznanie dotacji musi zawierać:
a) dane personalne wnioskodawcy/wnioskodawców,
b) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości i jego rodzaju,
c) opis posiadanego pieca oraz planowanego nowego źródła ciepła,
d) zgłoszenie planowanych prac lub otrzymane pozwolenie na budowę, o ile są wymagane przez prawo
budowlane,
e) kopie umów lub rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów do zasilania
nowego źródła ciepła,
2) wnioski rozpatruje Wójt Gminy Jabłonna w kolejności ich złożenia z zastrzeżeniem, że jako pierwsze będą
rozpatrywane wnioski na wymianę kotłów na paliwa stałe,
3) wniosku będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie
Gminy Jabłonna, nie dłużej niż do 30 sierpnia każdego roku,
4) rozliczenie dotacji musi zostać złożone do końca października każdego roku,
5) weryfikacja wniosków przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Jabłonna,
6) w przypadku braków we wniosku następuje wezwanie do uzupełnienia wniosku, a nieuzupełnienie braków
w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia,
7) zawarcie umowy przez Gminę Jabłonna z wnioskodawcami, którzy spełniają warunki określone
w niniejszych zasadach udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła,
8) wykonanie przez wnioskodawców prac związanych z modernizacją źródła ciepła,
§ 8. Rozliczenie dotacji celowej:
1) w celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawcy, z którymi została zawarta umowa na udzielenie dotacji,
po wykonaniu przez wnioskodawców prac związanych z modernizacja źródła ciepła są zobowiązani złożyć:
a) wniosek o wypłatę dotacji,
b) faktury VAT na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę (kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu),
c) protokół demontażu starego pieca sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót, o ile
demontaż urządzeń może być dokonany wyłącznie przez osoby legitymujące się stosownymi
uprawnieniami,
d) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła (w tym pierwsze uruchomienie nowego kotła)
sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót,
e) dokumenty techniczne potwierdzające, że zamontowany nowy kocioł spełnia warunki określone w §
4 pkt 3-5,
2) wypłata dotacji celowej na rzecz wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację,
o której mowa w § 7 pkt 7.

