
UCHWAŁA NR XXII/110/16
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji celowej na dofinasowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu 

ich rozliczania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1)) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5, w związku z art. 403 ust. 
2; ust. 3; ust. 4; ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 
ze zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa kryteria wyboru inwestycji, zasady i tryb postępowania, sposób rozliczenia w 
sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z  zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej polegających na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji i zastąpieniu ich czynnikiem ekologicznym oraz 
budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

2. W celu umożliwienia  uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1, 
wprowadza się wzór wniosku o udzielenie dofinansowania dla zadań wymienionych w ust. 1, który stanowi 
załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dofinansowanie w części zwrotu 
kosztów wydatków poniesionych na zadaniach z zakresu ochrony środowiska stanowi pomoc de minimis, a 
udzielenie takiej pomocy następuje zgodnie z  przepisami: rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w  sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1) oraz rozporządzenia Komisji (WE) 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 352/9).

2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1 udzielana będzie nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku.

§ 3. 1. Dofinansowanie udzielane będzie tylko dla zadań, które będą realizowane na terenie Gminy Miasto 
Wąbrzeźno.

2. Dotacje na dofinansowanie zadań udzielane będą do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/111/12 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 
terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 28 lutego 2012 r. poz. 409).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 903, 1250 oraz 1427.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 24 października 2016 r.

Poz. 3596



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.  

 

Przewodniczący Rady

Radosław Kędzia
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/110/16

RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 19 października 2016 r.

Kryteria wyboru inwestycji, zasady i tryb postępowania, sposób rozliczenia w  sprawie udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na 

likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji i zastąpieniu ich czynnikiem ekologicznym oraz budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Rozdział 1.
Zasady udzielenia dotacji

§ 1. 1. Ustala się zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska na terenie Gminy 
Miasto Wąbrzeźno poprzez:

1) trwałą likwidację źródeł niskiej emisji polegającą na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym i zastąpieniu go czynnikiem ekologicznym;

2) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu 
umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dotacja udzielana będzie na częściowe pokrycie wydatków poniesionych na zakup i  montaż:

1) nowego ogrzewania ekologicznego, z jednoczesną likwidacją istniejącego źródła tzw. niskiej emisji;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych przy obiektach budowlanych wraz z jednoczesną 
likwidacją zbiornika bezodpływowego, w przypadku jego występowania.

§ 2. 1. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

1) rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą likwidację urządzeń do ogrzewania 
opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go czynnikiem ekologicznym;

2) zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, która będzie jedynym urządzeniem służącym do 
unieszkodliwiania nieczystości płynnych dla budynków do niej podłączonych, znajdujących się na 
terenach, na których nie ma możliwości odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej 
lub, gdy włączenie się do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie i nie planuje się budowy takiej sieci. 
Ponadto w przypadkach występowania na danej nieruchomości urządzenia służącego do gromadzenia i 
odprowadzania ścieków, warunkiem uzyskania dotacji jest również likwidacja lub trwałe odłączenie 
zbiornika (szamba), po jego dokładnym oczyszczeniu.

2. Od zasady trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić w 
przypadkach, gdy:

1) piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, funkcjonalne lub też są objęte ochroną konserwatora 
zabytków, jednakże pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;

2) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia 
mieszkalnego- niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia w ciepło.

3. Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione na zakup wyłącznie nowych fabrycznie urządzeń, które 
zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do 
stosowania i obrotu na terenie RP. W  przypadku instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków urządzenia te 
muszą być zgodne z normą PN – EN 12566 oraz powinny posiadać europejski znak jakości CE lub aprobatę 
Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska potwierdzającą jej dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§ 3. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wydatków dla zadań, o których mowa § 1 ust. 2 pkt 1 
i 2, według poniższego kryterium:

1) LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ TZW. NISKIEJ EMISJI I ZASTĄPIENIE ICH CZYNNIKIEM 
EKOLOGICZNYM:
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a) w przypadku podłączenia budynku lub lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej, trwałej likwidacji 
kotłowni węglowej i wszystkich pieców domowych opalanych węglem, znajdujących się w budynku lub 
lokalu, dotacja wynosi 700 zł do sumy kosztów demontażu ogrzewania węglowego oraz zakupu i 
montażu węzła cieplnego, instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, udokumentowanych fakturami 
lub rachunkami;

b) w przypadku zastosowania do celów grzewczych pieca przystosowanego do spalania gazu ziemnego lub 
oleju opałowego i trwałej likwidacji kotłowni węglowej oraz wszystkich pieców domowych opalanych 
węglem, znajdujących się w budynku lub lokalu, dotacja wynosi 700 zł do sumy kosztów demontażu 
ogrzewania węglowego, zakupu i montażu pieca oraz instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, 
udokumentowanych fakturami lub rachunkami;

c) w przypadku zastosowania do celów grzewczych niskoemisyjnych kotłów retorowych z  ciągłym 
automatycznym dozowaniem paliwa bez rusztu, umożliwiającego spalanie paliw przy załadunku 
ręcznym o sprawności energetycznej powyżej 80 % i  jednoczesnej całkowitej likwidacji 
niskosprawnego ogrzewania w budynkach lub lokalach dotacja wynosi 700 zł do sumy kosztów 
demontażu ogrzewania węglowego, zakupu i montażu kotła oraz instalacji wewnętrznej centralnego 
ogrzewania, udokumentowanych fakturami lub rachunkami;

d) w przypadku zastosowania do celów grzewczych energii elektrycznej lub innych niż opisane w pkt 1a, 
1b ekologicznych nośników energii i trwałej likwidacji kotłowni węglowej oraz wszystkich pieców 
opalanych węglem, znajdujących się w budynku lub lokalu, dotacja wynosi 700 zł do sumy kosztów 
demontażu ogrzewania węglowego, zakupu i montażu urządzeń do wytwarzania energii cieplnej i 
instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, udokumentowanych fakturami lub rachunkami;

e) w przypadku trwałego wyłączenia pieca kaflowego lub innego pieca domowego opalanego węglem lub 
gazem płynnym (butlowym) w budynku lub lokalu, dotacja wynosi 200 zł od każdego wyłączonego 
czynnika, do sumy kosztów wykonanych prac, udokumentowanych fakturami lub rachunkami;

f) w przypadku trwałej likwidacji kotłowni węglowej, która jest jedynym źródłem niskiej emisji 
pochodzącej ze spalania węgla, w budynku lub lokalu, dotacja wynosi 500 zł do sumy kosztów 
wykonanych prac, udokumentowanych fakturami lub rachunkami;

2) BUDOWA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:

a) w przypadku zainstalowania na terenie nieruchomości urządzenia oczyszczającego ścieki o  wydajności 
do 5 m3 /d wraz z jednoczesną likwidacją zbiornika bezodpływowego w przypadku jego występowania, 
dotacja wynosi 2.000,00 zł do sumy kosztów zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, 
udokumentowanych fakturami lub rachunkami, a także odpowiednimi certyfikatami, o których mowa w 
§ 2 ust. 3;

b) w przypadku zainstalowania na terenie nieruchomości urządzenia oczyszczającego ścieki o wydajności 
powyżej 5 m3 /d wraz z jednoczesną likwidacją zbiornika bezodpływowego w przypadku jego 
występowania, dotacja wynosi 3.000,00 zł do sumy kosztów zakupu i montażu przydomowej 
oczyszczalni ścieków, udokumentowanych fakturami lub rachunkami, a także odpowiednimi 
certyfikatami, o których mowa w § 2 ust. 3.

Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji i tryb postępowania

§ 4. 1. Dotacja przyznawana będzie na podstawie umowy zawieranej pomiędzy wnioskodawcą, a Gminą 
Miasto Wąbrzeźno.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji znajduje się w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Dotacje może uzyskać Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;

2) nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;

3) zostały spełnione wszystkie warunki formalne wniosku;

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 4 – Poz. 3596



4) w trakcie realizacji inwestycji zostaną wykorzystane wyłącznie nowe urządzenia posiadające odpowiednie 
aprobaty techniczne, certyfikaty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z  obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie.

4. Dotacja może zostać udzielona temu samemu Wnioskodawcy tylko jeden raz.

§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia kompletnego wniosku, 
w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie miasta na dany rok, a po wyczerpaniu środków – 
w następnym roku budżetowym.

2. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

3. Wnioski o udzielenie dotacji w danym roku budżetowym składa się w terminie:

1) w roku 2016 r. – od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno do 30 listopada 2016 
r.

2) w latach następnych od dnia 2 stycznia do dnia 31 października danego roku.

4. Wnioski będą rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w 
budżecie miasta na ten cel.

§ 6. 1. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Kierownik Wydziału Geodezji, Budownictwa i Inwestycji 
Urzędu Miasta, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

2. Weryfikacja wniosków będzie polegała na sprawdzeniu ich kompletności, zgodnie z  wymaganiami 
określonymi w niniejszych zasadach.

3. Wnioskodawca może uzupełnić, poprawić wniosek do czasu upływu terminu naboru wniosków lub w 
ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do uzupełniania braków we wniosku. W innym przypadku 
złożone wnioski pozostaną bez rozpoznania.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy.

2. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany 
pisemnie o okresie i miejscu zgłoszenia się w  celu podpisania umowy o dofinansowanie, przy czym 
niedotrzymanie terminu przez Wnioskodawcę uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z zawarcia umowy.

Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji celowej

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie i na zasadach określonych w umowie.

2. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada do Urzędu dokumenty potwierdzające wykonanie 
inwestycji, w tym w szczególności:

1) dokumenty finansowe: faktury VAT bądź rachunki, określające poniesione koszty;

2) dokumentacje techniczne, aprobaty środowiskowe, atesty zakupionych urządzeń itp.;

3) wymagane prawem pozwolenia administracyjne itp.

2. Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów  zostanie określony w umowie dotacji.

3. Dotacja zostanie przekazana w ciągu 30 dni od daty sporządzenia protokołu z  przeprowadzonej wizji 
lokalnej na rachunek bankowy Wnioskodawcy, bądź będzie możliwa do odbioru w kasie Urzędu, zgodnie z 
zaznaczoną we wniosku formą odbioru dofinansowania.
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                                                                                   Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/110/16 

Rady Miasta Wąbrzeźno  

z dnia 19 października 2016 r. 

 

Urząd Miasta Wąbrzeźno 
 
 

 

 

ul. Wolności 18    informacja: tel. 56 688 45 27 

87 –200 Wąbrzeźno               e-mail: srodowisko@wabrzezno.com 
www.wabrzezno.com 

 

numer wniosku ________________ 

 

WNIOSEK  

o dotację ze środków budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno  

na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

i   gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 

 

 
        ……………………………...... 

       Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

 

Załączniki: 

 

1. kopia pozwolenia na budowę nowej instalacji gazowej lub rozbudowę istniejącej *: 

2. warunki przyłączeniowe wydane przez zakład gazowniczy w przypadku planowanego podłączenia do 

sieci gazowej*; 

3. kopia zgłoszenia potwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie o zamiarze przystąpienia do 

wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków*: 

4. pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Wąbrzeskiego*; 

5. inne dokumenty* (wypisać jakie): 

a) ……………………………………. 

b) …………………………………… 

c) …………………………………… 

6. Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc de minimis są zobowiązani do przestawienia: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie 

i w rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis, 

pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołostwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń 

o nieotrzymaniu takiej pomocy, w tym okresie; 

b) innych niezbędnych informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji 

przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, 
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poz. 311 ze zm.) albo w 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. poz. 810). 

Dotacja na likwidację źródeł tzw. niskiej emisji i zastąpienie ich ekologicznymi 

urządzeniami grzewczymi/budowę przydomowej oczyszczalni ścieków*(zaznaczyć 

właściwie) 

 

I. DANE  WNIOSKODAWCY  

Imię i nazwisko /nazwa : 

 

Dane adresowe: 

Miejscowość: Ulica/ nr: 

Kod pocztowy: Telefon/Fax 

E-mail: 

W przypadku przyznania dotacji środki odbiorę osobiście w kasie UM 

                              TAK                           NIE 

Nazwa banku: 

Nr rachunku bankowego, na który przekazane zostaną środki : 

  -     -     -     -     -     -      

NIP*(jeśli dotyczy) PESEL 

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ( SERIA, NUMER): 

WYDANY PRZEZ:  

 

Adres lokalu(budynku) dla którego planuje się wykonanie inwestycji: 

Ulica: 

 

Nr budynku: 

Nr lokalu: 

 

Właściciel budynku: 

 

 

Współwłasności: (* jeżeli dotyczy wskazanie współwłaścicieli- imię, 

nazwisko lub nazwa oraz adres) 

 

 

Użytkownik wieczysty/Inny * (jeśli dotyczy) 

Nr KW Nr aktu notarialnego 

Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do nieruchomości, na której została wykonana 

inwestycja 

Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 

r., poz. 290 ze zm.) oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością 

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr……….. w obrębie 

ewidencyjnym …………. w jednostce ewidencyjnej miasta Wąbrzeźno na cele budowlane 

wynikającego z wyżej wskazanego tytułu.  
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….……………………. 

                                                                                                                                podpis 

Dane osób wskazanych do kontaktowania się w sprawach wniosku dotyczy*/ nie dotyczy 

(zaznaczyć właściwie) 
(*jeśli dotyczy należy wskazać dane pełnomocnika)

  

 

Imię: 

 

Nazwisko: 

adres: e-mail: 

 

telefon: 

 

fax: 

 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS INWESTYCJI OBJĘTEJ WNIOSKIEM  

 

Planowany termin realizacji inwestycji (data 

rozpoczęcia i zakończenia inwestycji dd-msc-rr) 
 

Powierzchnia użytkowa nieruchomości 
(powierzchnia ogrzewana w m2) 

 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość   

Informacja o rodzaju planowanej inwestycji  
a) w przypadku zmiany systemu ogrzewania należy 

wpisać: rodzaj planowanej zmiany systemu 

ogrzewania np.: podłączenie do m.s.c; ogrzewanie 

gazowe; ogrzewanie olejowe; ogrzewanie elektryczne; 

inne; planowaną ilość zlikwidowanych pieców/ 

kotłów/palenisk na paliwo stałe w budynku lub w 

lokalu mieszkalnym w szt.) 

b) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków: informację o rodzaju zamontowanej 

oczyszczalni: nazwa, typ, rodzaj technologii, 

wydajność (m3/d) itp. 

 

Planowany koszt przedsięwzięcia w zł/rok 

(np. zakup ekologicznego urządzenia grzewczego; 

koszt zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków 

itp.) 

 

Efektywność przedsięwzięcia (należy przez to 

rozumieć: 

a) w przypadku zmiany systemu ogrzewania: ilość 

wyeliminowanego paliwa stałego (węgiel, drewno, 

biomasa itp. w skali roku w wyniku zmiany systemu 

ogrzewania w kg); 

b) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków (informacja o sposobie likwidacji istniejącego 

zbiornika, jeżeli taki istnieje) 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

(Miejscowość, data) 

 

 

…………………………………………………... 
 (podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego 

prezentowania, w przypadku wystawienia 

pełnomocnictwa) 
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