
UCHWAŁA NR 461/XVII/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 20 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji 
w Piasecznie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.), art. 400a ust 1 pkt 21, art. 403 ust.2, ust. 4, 
ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013r poz. 1232 z późn. zm.) Rada 
Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 

Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3. 

Traci moc  Uchwała Nr 47/IV/2015  Rady Miejskiej w Piasecznie  z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej  emisji w Piasecznie.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza

Id: B7BB97DE-1FD5-4D02-A69D-A9BA34AF11E6. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr 461/XVII/2016

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 20 stycznia 2016 r.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Piaseczno.

Rozdział 1

Kryteria wyboru zadania do dofinansowania.

§1.

1.  Gmina Piaseczno udziela dofinansowania podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo
ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1232 ze zm.), będącym właścicielami, współwłaścicielami
nieruchomości mieszkalnych lub najemcami posiadającymi tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na
terenie Gminy Piaseczno, którzy zmienią system ogrzewania mieszkań polegający na likwidacji tradycyjnych
pieców węglowych stanowiących jedyne czynne źródło ogrzewania budynku (mieszkania) i jego zamianie na
ogrzewanie proekologiczne. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków (mieszkań ) istniejących, w których na
dzień złożenia wniosku był zainstalowany piec węglowy. Zmiana sposobu ogrzewania może być dokonana tylko
za zgodą wszystkich właścicieli budynku (mieszkania).

2.  Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek
stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których w danym lokalu nie więcej niż 20% powierzchni
użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą.

§2.

Dofinansowanie obejmuje częściowe pokrycie kosztów zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania
określonych w  § 4 ust. 1 zainstalowanych w budynkach mieszkalnych (mieszkaniach) – w części nie stanowiącej
pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Kwotę dofinansowania proporcjonalnie pomniejsza się o udział
procentowy powierzchni wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w budynkach (mieszkaniach)
w całkowitej powierzchni budynków (mieszkań).

§3.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania z tytułu modernizacji systemów grzewczych jest
likwidacja wszystkich dotychczasowych palenisk opalanych paliwem stałym. W przypadku budynku
wielolokalowego w którym lokale są ogrzewane przez wspólny piec węglowy warunkiem uzyskania dotacji przez
właścicieli poszczególnych lokali jest całkowita likwidacja wymienionego pieca węglowego. Od powyższej
zasady można odstąpić w przypadku:

1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,

2) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, w tych przypadkach należy usunąć połączenie pieca
z przewodem kominowym,

3) gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków, a także w przypadku użytkowania kominka
dekoracyjnego opalanego drewnem.

§ 4.

1.  Wnioskodawcom, określonym w pkt 1 niniejszego rozdziału, udzielane jest dofinansowanie na częściowe
pokrycie kosztów zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania:

1) kotłów gazowych c.o. (przez kocioł gazowy c.o. rozumie się kocioł przystosowany wyłącznie do spalania
gazu ziemnego (GZ 50) lub gazów węglowodorowych płynnych C3 – C4 (GPB),

2) kotłów olejowych c.o. przystosowanych wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego,

3)  kotłów gazowo – olejowych przystosowanych do spalania gazu (GZ 50 i GBG i oleju opałowego lekkiego).

4)  urządzeń grzewczych elektrycznych.

2.  Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane.
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3.  Nie przyznaje się dofinansowania do zakupu przenośnych urządzeń grzewczych.

4.  Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, zakupu dodatkowego wyposażenia oraz
koszt eksploatacji urządzenia grzewczego.

§ 5.

Nowy system ogrzewania należy utrzymać przez okres co najmniej 3 lat.

Rozdział 2

Warunki udzielania dotacji celowej.

§ 6.

Dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów zakupu i instalacji nowego źródła ogrzewania:

1) kotłów c.o.(gazowych, olejowych, gazowo – olejowych) wynosi 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż

4 000,00 złotych,

2) urządzeń elektrycznych wynosi 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 4 000,00 złotych.

§ 7.

Za zwłokę w wypłacie dofinansowania nie przysługuje prawo do odsetek.

§ 8.

W oparciu o powyższe zasady wnioski powinny być złożone w terminie do 5 listopada danego roku i będą
rozpatrywane w zależności od posiadanych środków w danym roku budżetowym – do czasu ich wyczerpania.
Wnioski nie rozpatrzone w danym roku budżetowym będą rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku
budżetowym w zależności od posiadanych środków.

§ 9.

Termin zgłaszania instalacji nowego źródła ogrzewania upływa 5 grudnia danego roku.

§ 10.

1.  Dotacja dotyczy urządzeń zakupionych po dniu wejścia w życie uchwały

2.  O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy
w Piasecznie wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Rozdział 3

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej.

§ 11.

1.  Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny przed rozpoczęciem planowanej inwestycji złożyć
w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy Piaseczno zmiany systemu
ogrzewania mieszkania na proekologiczny (druki wniosków są dostępne w Urzędzie oraz na stronie internetowej
www.bip.piaseczno.eu) wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w druku wniosku.

2.  Instalacja nowego urządzenia może nastąpić po zawarciu umowy pomiędzy  wnioskodawcą a Gminą
Piaseczno.

3.  Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz
niniejszej uchwały.

Rozdział 4

Sposób rozliczenia dotacji celowej.

§ 12.

1.  Po realizacji inwestycji w terminie określonym w zawartej umowie o której mowa w §11 ust. 2
wnioskodawca przedkłada w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno wniosek o rozliczenie dotacji wraz z
następującymi dokumentami.

1) fakturami VAT lub rachunkami na zakup i instalację nowego źródła ciepła, która po odnotowaniu na niej
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wysokości przyznanego dofinansowania podlega zwrotowi.

2) potwierdzeniem o przekazaniu do eksploatacji poprawnie działającego kotła przez uprawnioną osobę.

3) dokumentem potwierdzającym przekazanie starego źródła ogrzewania do likwidacji wystawionym przez
uprawnionego przedsiębiorcę.

2.  Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie i na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą
Piaseczno a wnioskodawcą jednakże nie później niż do 20  grudnia danego roku budżetowego.
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