
 

 

UCHWAŁA Nr V/64/2019 

RADY GMINY OSIELSKO 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko  na dofinansowanie 

kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł  tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko 

w 2019 r. 

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506) w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 5 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)  po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji 

polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w postaci „Regulaminu 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na 

likwidacji źródeł  tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w 2019 r.” stanowiącego załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko- Pomorskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Benedykt Leszczyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 3702



załącznik  

do uchwały V/64/2019 

Rady Gminy Osielsko 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów 

inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w 2019 r. 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów 

inwestycji polegającej na likwidacji źródeł  tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko w 2019 r., zwany 

dalej „Regulaminem”, określa zasady udzielania dotacji celowej obejmujące: 

1) kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania; 

2) tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji; 

3) sposób rozliczania dotacji.  

Rozdział 2 Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania. 

§ 2. 1. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Osielsko, 

w szczególności pyłowych pochodzących z nie ekologicznych źródeł ogrzewania w postaci pieców (kaflowych, 

typu „koza”, westwalka, kominków z płaszczem wodnym itp.) i kotłów c.o. na paliwa stałe, zwanych dalej 

starym źródłem ciepła. 

2. Cel dofinansowania o którym mowa w ust. 1, jest zbieżny z celami Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Osielsko na lata 2014-2020. 

§ 3. 1. Dotacja celowa, zwana w dalszej części „dotacją”, udzielana jest na inwestycje ograniczające niską 

emisję polegające na likwidacji starych źródeł ciepła w lokalach i budynkach położonych na terenie gminy 

Osielsko oraz zastąpieniu ich ekologicznymi źródłami ogrzewania. 

2. Dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w ust. 1 dotyczy wyłącznie wymiany starych źródeł 

ciepła na: 

1) kotły na paliwa stałe, o których mowa w § 6  ust. 1; 

2) kotły gazowe, o których mowa w § 6  ust. 2; 

3) kotły olejowe, o których mowa w § 6  ust. 2; 

4) kotły elektryczne - piece zasilane prądem elektrycznym, zwane dalej „nowymi źródłami ciepła”. 

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie inwestycji podejmowanych przez: 

1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osoby fizyczne; 

b) wspólnoty mieszkaniowe; 

c) osoby prawne; 

d) przedsiębiorców; 

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 

§ 4. 1. Dofinansowanie nowych źródeł ciepła uzależnione jest od miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Osielsko, 

dopuszczone będą tylko wnioski na dofinansowanie nowych źródeł ciepła określonych w tych planach. 

3. Na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Osielsko 

dopuszcza się wnioski na dofinansowanie nowych źródeł ciepła, o których mowa w § 3 ust. 2. 
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Rozdział 3 Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji. 

§ 5. 1. O udzielenie dotacji ubiegać się mogą właściciele lub współwłaściciele budynków lub lokali 

usytuowanych na terenie gminy Osielsko jak również inne osoby posiadające do tych budynków lub lokali tytuł 

prawny uprawniający do wykonania dotowanego przedsięwzięcia. 

2. Na jeden budynek lub lokal może być udzielona jedna dotacja. 

3. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wypełnienie przez Wnioskodawcę wniosku 

o udzielenie dotacji i złożenie go wraz z załącznikami w okresie trwania naboru w Punkcie Informacyjnym 

Urzędu Gminy Osielsko lub wysłanie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 

55A, 86-031 Osielsko. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko. 

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem i wzorami załączników stanowi załącznik nr 1. do 

niniejszego Regulaminu. Wzór wniosku będzie można pobrać za pośrednictwem strony internetowej Urzędu 

Gminy Osielsko lub osobiście w Punkcie Informacyjnym tego Urzędu. 

5. Termin naboru wniosków podany zostanie do publicznej wiadomości w ogłoszeniu umieszczonym na 

stronie internetowej Gminy Osielsko oraz na tablicach ogłoszeń. 

6. Wnioski o przyznanie dotacji złożone po wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 5 zostaną 

pozostawione bez rozpatrzenia. 

7. Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. 

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dopuszcza się możliwość jednokrotnej korekty lub 

uzupełnienia wniosku przez Wnioskodawcę, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania 

z Urzędu Gminy Osielsko o brakach lub błędach we wniosku. 

9. Wniosek zostaje odrzucony, jeśli Wnioskodawca: 

1) nie dostarczył w terminie wskazanym w wezwaniu o którym mowa w ust. 8 wymaganych dokumentów; 

2) nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są niewystarczające dla rozstrzygnięcia wniosku. 

10. O odrzuceniu wniosku Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie. 

11. Od rozstrzygnięcia w przedmiocie dotacji nie przysługuje odwołanie. 

§ 6. 1. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie dotacji na inwestycję związaną z wymianą starego 

źródła ciepła na kotły na paliwa stałe spełniające wymagania: 

1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa 

stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, 

wymagania, badania i oznakowanie” lub; 

2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), 

określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., 

uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 

efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe   i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, 

ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz; 

3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na 

paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji 

kotłów rusztu awaryjnego. 

2. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania 

klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 

811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE 

w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy 

wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie 

słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury     i urządzenie 

słoneczne. 

§ 7. 1. Wymagania, o których mowa w § 6 muszą zostać udokumentowane jednym z następujących 

dokumentów: 
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1) certyfikat zgodności; 

2) świadectwo/zaświadczenie badań; 

3) etykieta efektywności energetycznej; 

4) wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej; 

5) deklaracja zgodności. 

2. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać 

wymagania wynikające z obowiązujących norm. 

§ 8. 1. Dotacja w kwocie 3 000,00 zł brutto udzielana będzie na zasadzie refundacji i pochodzić będzie ze 

środków budżetu Gminy Osielsko. 

2. W przypadku, gdy koszty inwestycji będą mniejsze niż określone w ust. 1 Wnioskodawca otrzyma 

dotację w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. 

3. Dofinansowanie będzie udzielane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie 

Gminy Osielsko na wypłatę dotacji w 2019 roku. 

4. Dotacja udzielana będzie na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej.  Wnioskodawca 

podpisując umowę zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, w zakresie i na zasadach w niej 

określonych. 

§ 9. 1. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de 

minimis w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) podmiot, który prowadzi działalność 

gospodarczą lub w związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana do jej prowadzenia, winien 

przedłożyć: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 

podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie  

i rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacje określone 

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.) 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. z 2010 r. nr 121, poz. 810). 

2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

udzielanie tej dotacji następuje na zasadach określonych w: 

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minmis (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej L 352/1 z dnia 24.12.2013), obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r.; 

2) 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 (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej L 352/9 z dnia 24.12.2013 ze zm.); 

3) rozporządzeniu 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 190/45 z dnia 28.06.2014), obowiązującym do dnia 

31 grudnia 2020 r. 

§ 10. 1. Udziela się dotacji na dofinansowanie: 

1) zakupu nowego źródła ciepła przez Wnioskodawcę dokonanego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019 r. 

2) montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła dokonanego nie wcześniej niż od dnia daty podpisania 

umowy, o której mowa w § 8 ust. 4. 

2. Nie udziela się dotacji: 

1) na zakup przenośnych urządzeń grzewczych; 

2) na instalowanie nowego źródła ciepła w nowo wybudowanych budynkach lub lokalach; 
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3) do wymiany systemu ogrzewania na nowe w przypadku, gdy od początku budynek lub lokal posiada 

system ogrzewania ekologicznego; 

4) na pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania; 

5) na modernizację istniejącego już ekologicznego źródła ogrzewania (w tym również na korzyść ogrzewania 

niskoemisyjnego); 

6) w przypadku lokali posiadających dwa źródła ogrzewania – w tym jedno ekologiczne; 

7) na wykonanie prac projektowych; 

8) na wymianę kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia, w którym 

się znajduje. 

Rozdział 4 Sposób rozliczania dotacji. 

§ 11. 1. Po wykonaniu inwestycji Wnioskodawca w trybie ustalonym umową o której mowa 

w § 8 ust. 4 składa do Urzędu Gminy Osielsko wniosek o rozliczenie dotacji. 

2. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wykazem i wzorami załączników stanowi załącznik nr 2. do 

niniejszego Regulaminu. Wzór wniosku będzie można pobrać za pośrednictwem strony internetowej Urzędu 

Gminy Osielsko lub osobiście w Punkcie Informacyjnym tego Urzędu. 

3. Po weryfikacji załączonej do wniosku o rozliczenie dotacji dokumentacji przeprowadzona zostanie 

kontrola wykonanej inwestycji pod kątem zgodności z umową o udzielenie dotacji. Z kontroli sporządzony 

zostanie protokół końcowy. 

4. W terminie 30 dni od daty protokolarnego potwierdzenia zgodności wykonania inwestycji z umową 

o udzielenie dotacji środki finansowe stanowiące kwotę dotacji przekazane zostaną na wskazany przez 

Wnioskodawcę rachunek bankowy. 

§ 12. 1. Kontrolę nad prawidłowym i zgodnym z wnioskiem oraz umową wykonaniem inwestycji sprawują 

pracownicy Urzędu Gminy Osielsko. 

§ 13. 1. Realizacja inwestycji nastąpić musi w terminie określonym w umowie, jednak nie później niż do 

dnia 30 września 2019 roku. 

2. Niedotrzymanie przez Wnioskodawcę terminu realizacji inwestycji, o którym mowa w ust. 1 może 

skutkować odstąpieniem Urzędu Gminy Osielsko od dofinansowania inwestycji. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Benedykt Leszczyński 
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załącznik nr 1  

do uchwały nr V/64/2019 

Rady Gminy Osielsko 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 6 – Poz. 3702



 
 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 7 – Poz. 3702



 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8 – Poz. 3702



 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 9 – Poz. 3702



 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 10 – Poz. 3702



 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 11 – Poz. 3702



 
 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 12 – Poz. 3702



załącznik nr 2  

do uchwały nr V/64/2019 

Rady Gminy Osielsko 

z dnia 18 czerwca 2019 r. 
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