
UCHWAŁA NR XXXIX/380/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu 
Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej 
Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających
na wymianie lub usprawnieniu źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej Mielec w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchyla się uchwałę Nr XXXVIII/373/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 września 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy 
Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw 
Socjalnych, Komisji Gospodarki i Finansów oraz Komisji Porządku Publicznego i Regulaminowej.

§ 5. 

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

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/380/2017

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia 20 października 2017 r.

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub 

usprawnieniu źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej Mielec

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską Mielec,

2) wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, zamieszkałą na terenie Gminy, posiadającą tytuł 
prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy, ubiegającą się o udzielenie dofinansowania na 
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

3) tytule prawnym do nieruchomości – rozumie się przez to prawo własności, użytkowanie wieczyste, 
ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy,

4) nieruchomości - rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt 2a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, położony na terenie Gminy,

5) dofinansowaniu – rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych udzieloną wnioskodawcy przez Gminę na pokrycie kosztów 
inwestycji,

6) inwestycji – rozumie się przez to demontaż istniejącego źródła ciepła oraz zakup i montaż kotła lub 
zakup i montaż urządzenia do istniejącego źródła ciepła,

7) kotle – rozumie się przez to kocioł gazowy lub kocioł na paliwa stałe nie gorszy niż klasy 5, posiadający 
certyfikat wystawiony przez producenta,

8) urządzeniu – rozumie się przez to palnik dopalający dym, posiadający certyfikat wystawiony przez 
producenta.

Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

§ 2. 

1. Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegających
na wymianie lub usprawnieniu istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej Mielec poprzez:

1) demontaż istniejącego źródła ciepła oraz zakup i montaż kotła, o którym mowa w §1 pkt 7 lub,

2) zakup i montaż do istniejącego źródła ciepła urządzenia, o którym mowa w §1 pkt 8.

2. Dofinansowaniem nie są objęte inwestycje zrealizowane przed zawarciem umowy dotacyjnej.

3. Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku:

1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych,

2) budynków w budowie,

3) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

4) nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,
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5) zakupu i montażu innych urządzeń lub pojedynczych elementów innych urządzeń niż określone w §1 
pkt 8.

4. Dofinansowaniem nie są objęte koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do montażu kotła lub 
urządzenia, jak również koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo kocioł lub 
urządzenie.

5. Wszystkie kotły i urządzenia montowane w ramach realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe.

6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła 
lub urządzenia oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację inwestycji zgodnie 
z przepisami prawa.

Rozdział 3.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację oraz wysokość dotacji

§ 3. 

1. O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy, posiadające tytuł 
prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy.

2. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się
o udzielenie dotacji wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

§ 4. 

1. Dotacja udzielana jest wyłącznie jednorazowo w formie dofinansowania do poniesionych przez 
Wnioskodawcę kosztów związanych z realizacją inwestycji z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel
w uchwale budżetowej Gminy na dany rok budżetowy z tym, że wysokość dotacji  dla jednego 
Wnioskodawcy wyniesie 95% poniesionych kosztów zakupu kotła lub urządzenia, jednak nie więcej niż 
4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w przypadku zakupu kotła lub nie więcej niż 1.000,00 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) w przypadku zakupu urządzenia, niezależnie od wysokości poniesionych 
przez Wnioskodawcę kosztów na realizację inwestycji lub ilości zakupionych urządzeń.

3. Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania jednorazowo dla jednej 
nieruchomości, niezależnie od ilości zrealizowanych inwestycji.

4. Gmina nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji inwestycji.

Rozdział 4.
Warunki udzielenia dotacji

§ 5. 

Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest:

1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) poniesienie i udokumentowanie nakładów na realizację inwestycji,

3) realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 6. 

1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, składa 
wniosek o udzielenie dotacji celowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 
do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:

1) dokument potwierdzający posiadany przez niego tytuł prawny do nieruchomości,
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2) oświadczenie, że wnioskodawca  zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu,

3) dokumentację fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła wraz z elementami 
identyfikującymi urządzenie, np. tabliczka znamionowa lub inny dokument potwierdzający wiek kotła. 
W przypadku braku tabliczki lub dokumentu Wnioskodawca wraz z dokumentacją fotograficzną 
przedkłada pisemne oświadczenie o przybliżonym wieku kotła.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 wraz z załącznikami należy składać w terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie lub
do wniosku nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów, Prezydent Miasta Mielca wzywa 
wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 
Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie uznaje się za złożony w pierwotnej dacie.

Rozdział 5.
Tryb udzielenia dofinansowania

§ 7. 

1. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności wpływu wniosku, w ramach 
środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy.

2. W terminie do 30 listopada 2017 roku, na podstawie złożonych wniosków, Prezydent Miasta Mielca 
sporządzi i przekaże do publicznej wiadomości listę wnioskodawców zakwalifikowanych
do otrzymania dofinansowania.

3. Gmina może odmówić przyznania dofinansowania w przypadku:

1) wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy,

2) wykonania inwestycji z naruszeniem przepisów prawa,

3) nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 wnioskodawcy nie przysługują w stosunku do Gminy żadne 
roszczenia.

§ 8. 

1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawieranej przez wnioskodawcę
z Gminą.

2. Gmina zawiadomi wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.

3. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do zawarcia umowy w terminie określonym w ust. 2 uznaje się 
za rezygnację z otrzymania dofinansowania.

4. Wypłata dotacji celowej następuje w terminie określonym w umowie dotacji.

Rozdział 6.
Kontrola i rozliczenie dotacji

§ 9. 

Wnioskodawcy, o których mowa w §7 ust. 2 zobowiązani są do zakończenia inwestycji
i  przedłożenia w terminie do 30 czerwca 2018 roku następujących dokumentów:

1) kopii faktury VAT wystawionej na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem dokonanej zapłaty, 
poświadczonej za zgodność z oryginałem,
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2) certyfikatu kotła lub urządzenia,

3) oświadczenia  o demontażu dotychczasowego źródła ciepła i przekazaniu go do utylizacji, 
potwierdzonego przez uprawnionego odbiorcę; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 
do niniejszego Regulaminu,

4) oświadczenia, że w przypadku inwestycji wskazanej we wniosku o udzielenie dotacji wnioskodawca 
nie korzysta i nie będzie w przyszłości korzystał z innej formy dofinansowania; wzór oświadczenia 
określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 10. 

Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do utrzymania efektu ekologicznego 
inwestycji w postaci użytkowania nowego lub ulepszonego źródła ciepła przez okres
co najmniej 5 lat  od dnia zakończenia inwestycji.

§ 11. 

1. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przed realizacją 
inwestycji, w trakcie jej realizacji oraz w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy dotacji.

2. W przypadku podejrzenia zamontowania kotła lub urządzenia niespełniającego wymogów 
określonych w niniejszym Regulaminie, wnioskodawca zobowiązany jest do udzielania na wezwanie Gminy 
wszelkich wyjaśnień niezbędnych do należytego wyjaśnienia sprawy.

§ 12. 

Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, w przypadku i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 13. 

1.  Ogłoszenie o naborze wniosków oraz niniejszy Regulamin zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Mielec, na stronie internetowej http://www.mielec.pl  , 
na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz tablicach informacyjnych osiedli 
z terenu Gminy Miejskiej Mielec.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają stosownej uchwały Rady Miejskiej w Mielcu.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania osobom 

fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej 

Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie lub 

usprawnieniu źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec

Mielec, dnia………………

Nr referencyjny………………………

Godzina przyjęcia wniosku………….

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Mielec 
na dofinansowanie wymiany źródła ciepła  na terenie Gminy Miejskiej Mielec

1. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko:

……………………………………………………………………………………………......

Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………......

(miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy)

Telefon kontaktowy:

……………………………………………………………………………………………......

2. Oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja objęta wnioskiem 
o dofinansowanie:

Adres nieruchomości:

……………………………………………………………………………………………......

Nr ewidencyjny działki:

……………………………………………………………………………………………......

Tytuł prawny do nieruchomości: (prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe 
albo stosunek zobowiązaniowy)

……………………………………………………………………………………………......

3. Dane o posiadanym źródle ciepła:

rodzaj: ………………………………………………………….....……………………………

stosowane paliwo……………………………………………........……………………………

(np. kocioł węglowy)

wiek kotła …………………………………………………………………………………......

4. Rodzaj nowego źródła ciepła (właściwe zaznaczyć):

□ kocioł klasy nie niższej niż klasa 5

□ kocioł na gaz
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□ urządzenie dopalające dym w kotłach

5. Przewidywany koszt nowego źródła ciepła:

……………………………………………………………………………………………......

Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niniejszego projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem zbioru jest Prezydent Miasta Mielca, 
a dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

………………………..

Podpis Wnioskodawcy

Wykaz niezbędnych załączników:

(wypełnia pracownik Urzędu)

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, 

3) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca istniejące źródło ciepła.

………………………….

Podpis Wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania osobom 

fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej 

Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie lub 

usprawnieniu źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a):

…………………………………………………………………………………………………

Legitymujący(a) się dowodem osobistym seria i nr:

…………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że zobowiązuję się zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

□ kocioł zakupiony przeze mnie przy wsparciu środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej na ten 
cel przez Gminę Miejską Mielec;

□ urządzenie dopalające dym zakupione przeze mnie przy wsparciu środków pochodzących
z dotacji celowej udzielonej na ten cel przez Gminę Miejską Mielec.

…………………………………………

Data i podpis osoby składającej oświadczenie

Oświadczenie zostało przyjęte przez …………………………………………………………………….
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania osobom 

fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej 

Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie lub 

usprawnieniu źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec

OŚWIADCZENIE
O DEMONTAŻU ŹRÓDŁA CIEPŁA I PRZEKAZANIU GO DO UTYLIZACJI

Wnioskodawca:

Nazwisko i imię .......................................................................... Podpis ................................................

Demontujący:

Nazwisko i imię ......................................................................... Podpis ....................................................

Kocioł z demontażu przekazano do likwidacji dnia..............................................................................

Oświadczam, że w dniu............................ dokonano demontażu istniejącego źródła ciepła
w postaci............................................... w nieruchomości położonej w Mielcu przy
ul.............................................................................................................................................................

Zdemontowane źródło ciepła przekazano do utylizacji w dniu................................................

Oznaczenie podmiotu, któremu przekazano źródło ciepła do utylizacji: (imię i nazwisko/nazwa oraz adres 
zamieszkania/siedziba)

Przejmujący źródło ciepła oświadcza, że zostanie ono zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa                                   

................................................ ................................................

Podpis Wnioskodawcy Podpis Przejmującego
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania osobom 

fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej 

Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie lub 

usprawnieniu źródeł ciepła na terenie Gminy Miejskiej 

Mielec

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a):

…………………………………………………………………………………………………

Legitymujący(a) się dowodem osobistym seria i nr:

…………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że w przypadku inwestycji wskazanej we wniosku o udzielenie dotacji celowej 
nie korzystam i nie będę w przyszłości korzystał z innej formy dofinansowania.

…………………………………………

Data i podpis osoby składającej oświadczenie
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