Uchwała Nr ....................
Rady Gminy Michałowice
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach
Lokalnego Programu Piecowego, polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden
z systemów niskoemisyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4-6 w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.) oraz
art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Michałowice w ramach
Lokalnego Programu Piecowego, polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden
z systemów niskoemisyjnych.
§ 2.
Regulamin udzielania dotacji celowej w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na
trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych został określony
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3.
Środki pieniężne stanowiące łączną kwotę dotacji na dany rok są ustalane każdorazowo w Uchwale
Budżetowej Gminy.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Michałowice
z dnia....................2021 r.
Regulamin udzielania dotacji celowej w ramach Lokalnego Programu Piecowego polegającego na trwałej
zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych
Rozdział 1.
Zasady udzielania dotacji
§ 1.
1. Ustala się regulamin udzielania dotacji celowej w ramach Lokalnego Programu Piecowego zwany dalej
„Regulaminem”, polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów
niskoemisyjnych tj. piec gazowy lub elektryczny.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 udzielane jest w formie dotacji celowej z budżetu Gminy
Michałowice, zwanej dalej „dotacją”.
3. Dotacja może zostać udzielona podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2020 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), tj.:
1) Podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom.
2) jednostkom sektora finansów publicznych, będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 2.
1. Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 708), a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej
pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się
przepisy:
1) rozporządzenia 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 minimis (Dz. U. UE. L. 2013.352.1),
2) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE. L.
2013.352.9),
3) 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. U. UE. L. 2014.190.45).
2. Możliwość udzielenia pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały następuje zgodnie z czasem
obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, o którym mowa powyżej.
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§ 3.
1. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w §1 ust. 3 Regulaminu, posiadające
prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy składany wniosek, w celu realizacji zadania
polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych (zwane
dalej Wnioskodawcami lub Wnioskodawcą).
2. Dotacja przysługuje tylko raz na dany lokal mieszkalny lub użytkowy, będący przedmiotem Wniosku,
z wykorzystaniem na nieruchomości zlokalizowanej w obszarze administracyjnym Gminy Michałowice.
3. Dotacja przysługuje tylko i wyłącznie na zakup pieca gazowego lub elektrycznego, przy czym urządzenie to
musi posiadać znamiona urządzenia fabrycznie nowego (urządzenie nieużywane), które posiada atesty
dopuszczające go do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją.
4. Dotacja nie może być udzielona na pokrycie następujących kosztów:
1) opracowania projektu instalacji,
2) montażu instalacji, przebudowy instalacji grzewczej,
3) uzyskania stosownych pozwoleń,
4) doprowadzenia przyłącza gazowego, wykonania audytu energetycznego,
5) nadzoru nad realizacją zadania,
6) zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
7) robót wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawcę,
8) pokrycia kosztów finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
5. Jeżeli nieruchomość, w której przeprowadzana jest zmiana ogrzewania węglowego na jeden z systemów
niskoemisyjnych znajduje się we współwłasności lub we współużytkowaniu, wówczas wymagana jest
pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników na przeprowadzenie zmiany
ogrzewania.
6. Dotację udziela się na wniosek o przyznanie dotacji celowej na trwałą zmianę ogrzewania węglowego na
jeden z systemów niskoemisyjnych (zwany dalej Wnioskiem). Wzór Wniosku wraz z załącznikami zostanie
określony w drodze zarządzenia przez Wójta Gminy Michałowice.
7. Złożenie Wniosku może nastąpić najpóźniej do 15 października danego roku, a jego rozliczenie musi
nastąpić w tym samym roku budżetowym, w terminie wskazanym w umowie o udzieleniu dotacji. Wnioski
złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Do Wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (lokalem) w celu trwałej zmiany
ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych,
2) zgodę współwłaścicieli/współużytkowników nieruchomości na trwałą likwidację ogrzewania węglowego
i zmianę na jeden z systemów niskoemisyjnych, w przypadku, o którym mowa w ust. 5,
3) oświadczenie o posiadanym piecu węglowym.
9. Jeżeli Wniosek składany jest przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do wniosku załącza on:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) inne niezbędne informacje dotyczące Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
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minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o których mowa 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. 2010 r. nr 53 poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 11czerwca 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), wydanych na
podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2020r. poz. 708).
10. Wniosek składa się w formie pisemnej w biurze podawczym Urzędu Gminy Michałowice lub na adres
Urzędu Gminy Michałowice, lub w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu
Gminy Michałowice za pomocą systemu ePUAP lub obywatel.gov.pl
Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 4.
1. Rozpatrywanie Wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności, w ramach przeznaczonych na
ten cel przez Gminę środków finansowych w danym roku budżetowym.
2. Złożone Wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie, a ich weryfikacja nastąpi w okresie do 30 dni od daty złożenia Wniosku.
3. Jeżeli Wniosek jest niekompletny, Wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni
od daty doręczenia wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wnioskodawca nie uzupełnił braków
w złożonym Wniosku, Wniosek zostaje odrzucony. Ponowne ubieganie się o dotację wymaga złożenia
kompletnego pod względem zawartości Wniosku. W sytuacji, w której przekroczenie terminu nastąpi bez
winy Wnioskodawcy, dopuszcza się przywrócenie tego terminu, jeżeli Wnioskodawca uprawdopodobni, że
jego niedochowanie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu
siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy
dopełnić czynności, dla której określony był termin.
4. Informacja o pozytywnej weryfikacji złożonego Wniosku wraz z informacją o terminie podpisania
z Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji zostanie przekazana Wnioskodawcy pisemnie lub
telefonicznie, lub mailowo.
§ 5.
1. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji Wniosku, na podstawie odrębnej umowy
o udzieleniu dotacji.
2. Dotacja wypłacana jest po zawarciu umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Michałowice przy założeniu,
że:
1) nowy piec gazowy lub elektryczny będzie zakupiony dopiero po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji
celowej,
2) użytkowany przez Wnioskodawcę piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji, tzn. w przypadku kotłów
nastąpi odcięcie ich od przewodów kominowych i instalacji c.o. oraz usunięcie z nieruchomości, w której
się znajdowały, a w przypadku pieców nastąpi ich wyburzenie. Z wymogu trwałej likwidacji systemu
ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe lub elektryczne wyłączone są instalacje:
a) które podlegają trwałemu unieruchomieniu z uwagi na szczególną ochronę Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków;
b) z uwagi na zamontowanie w nich systemu o niewielkiej emisji i jednoczesnym wykluczeniu
korzystania z systemu o dużej emisji;
c) gdy ich likwidacja naruszyłaby konstrukcję ściany budynku lub powodowałoby to konieczność
wznoszenia nowych ścian i nowego podziału pomieszczeń.
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3. Przyznane środki finansowe Wnioskodawca jest zobowiązany wykorzystać w terminie wskazanym
w umowie o udzieleniu dotacji jako termin końcowy wykonania zadania.
§ 6.
1. Dotacji udziela się w kwocie 7 000,00 zł brutto, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu
pieca gazowego lub elektrycznego.
2. Środki niewykorzystane będą podlegały zwrotowi na warunkach określonych w Umowie.
Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji
§ 7.
Po wykonaniu zadania, objętego umową o udzieleniu dotacji, wnioskodawca składa:
1) wniosek o rozliczenie dotacji,
2) fakturę lub rachunek wystawiony na Wnioskodawcę wraz z dowodem uiszczenia opłaty za fakturę lub
rachunek, dokumentującymi poniesione koszty.
W przypadku kserokopii dokumentów wymagane jest przedłożenie do wglądu oryginału dokumentów dla
stwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem.
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UZASADNIENIE
Przedłożona uchwała jest kontynuacją gminnego programu wymiany pieców jaki obowiązywał w
latach 2018-2020 r. W ramach jego realizacji udało się wymienić 147 pieców węglowych. Nowy
Program jest również konsekwencją uchwalenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego
Programu Ochrony Powietrza obligującego gminę do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.
W ramach realizacji programu, podobnie jak wcześniej, Gmina udzieli dotację w wysokości 7 000 zł
na jedną wymianę. Kwota ta została wyliczona na podstawie średniej z rozliczeń w ramach
programu wymiany pieców węglowych na gazowe w latach 2018-2020.
Przedstawiony program stanowi kontynuację dotychczasowych działań gminy Michałowice w tym
zakresie, przyjmując jednocześnie atrakcyjniejszą formę udzielenia pomocy w postaci dotacji nie
zaś, jak miało to miejsce w poprzednim programie, refundacji. Ten sposób udzielania dotacji jest
korzystniejszy dla mieszkańców, których nie stać na wyłożenie pełnej kwoty na dokonanie wymiany
pieca węglowego.
Program daje jednocześnie szansę wymiany ogrzewania węglowego na jeden z systemów
niskoemisyjnych, tj. piec gazowy (na gaz płynny) lub piec elektryczny w nieruchomościach, w
których nie ma sieci gazowniczej w ulicy.
Przedłożony projekt uchwały jest również spójny z Lokalnym Programem Osłonowym, który
zakłada wsparcie najuboższych mieszkańców gminy w kosztach ogrzewania z wykorzystaniem
nowego źródła ciepła.
Program został zaopiniowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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