Uchwała Nr XXIV/70/2012
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach
połoŜonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40
poz. 230 Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567) oraz art. 400a ust.1 pkt 21,
art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171
poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 po. 1464, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100,
Nr 20poz. 106, z 2010 r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 40 poz. 227, Nr 76 poz. 489,
Nr 119, poz. 804, Nr 152 poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 215 poz. 1664, Nr 229
poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, z 2010 r. Nr 28 poz. 145, Nr 182 poz. 1228, Nr 63 poz. 322,
Nr 99 poz. 569, Nr 122 poz. 695, Nr 94 poz. 551, Nr 178 poz. 1060, Nr 224 poz. 1341,
z 2012 r. poz. 460), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego
w budynkach poprzez:
1) podłączenie budynku do miejskiego systemu ciepłowniczego
lub
2) wymianę urządzenia grzewczego opalanego węglem lub koksem, na
ekologiczne urządzenie grzewcze
zwanej dalej„dotacją”.
2. Przez ekologiczne urządzenie grzewcze rozumieć naleŜy w szczególności:
pompę ciepła, piec (kocioł): gazowy, elektryczny, olejowy oraz piec (kocioł) opalany
ekologicznym paliwem stałym (ekogroszek, biomasa, pellety, itp.).
§ 2. 1. Dotacja moŜe być udzielana na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz
podmiotów wyszczególnionych w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) na inwestycje realizowane
na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Osoby i podmioty, o których mowa w ust. 1 mogą uzyskać dotację pod
warunkiem spełnienia łącznie następujących wymogów:
1) są właścicielami lub uŜytkownikami wieczystymi albo przysługuje im inny
tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem , w którym dokonywana jest zmiana
systemu grzewczego;
2) zrealizują inwestycję zgodnie z zawartą umową;

3) dokonają w budynku demontaŜu lub trwałego odcięcia urządzenia opalane
węglem lub koksem.

§ 3.1. Wysokość dotacji celowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
jednak niŜ 500 złotych brutto.
2. Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględniane będą koszty kwalifikowane
poniesione przez inwestora w roku realizowania inwestycji, wykazane fakturami
(rachunkami) wystawionymi przez wykonawcę przyłącza lub sprzedawcę ekologicznego
urządzenia grzewczego. Za koszty kwalifikowane uwaŜa się wyłącznie wydatki poniesione
bezpośrednio na:
1) podłączenie nieruchomości do miejskiego systemu ciepłowniczego
lub
2) zakup ekologicznego urządzenia grzewczego.
3. Dotacja nie moŜe być przeznaczona na refundację wydatków poniesionych
przez inwestora w części, w jakiej zostały one sfinansowane z innych środków publicznych,
w szczególności ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
§ 4.1. Wnioski o przyznanie dotacji naleŜy składać Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego w roku, w którym realizowana jest inwestycja, do dnia 30 listopada danego
roku, nie później jednak niŜ przed zakończeniem realizacji inwestycji. Przez zakończenie
realizacji inwestycji rozumie się :
1) sporządzenie przez wykonawcę przyłącza i inwestora protokołu odbioru robót w przypadku podłączenia budynku do miejskiego systemu ciepłowniczego
lub
2) uruchomienie zakupionego ekologicznego urządzenia grzewczego.
2. Wnioski o przyznanie dotacji są sprawdzane i opiniowane przez komisję
powołaną przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanej dalej „komisją”.
3. Komisja weryfikuje wniosek i w przypadku wątpliwości uprawniona jest do
dokonania oględzin budynku, w którym dokonywana jest zmiana systemu grzewczego,
w szczególności na okoliczność demontaŜu lub trwałego odcięcia urządzenia grzewczego
opalanego węglem lub koksem.
§ 5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez komisję, stanowi warunek udzielenia
dotacji. Dotacja udzielona jest w formie umowy.
§ 6.1. Pierwszeństwo realizacji mają wnioski dotyczące zmiany systemu grzewczego
w budynkach połoŜonych na obszarach Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w których
występują przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu stwierdzone
w Programie Ograniczenia Emisji Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Osiedlach:
Henryków, Kolonia Robotnicza, Kuźnia , Gutwin, Koszary, Denków.
2. W pozostałych przypadkach dotacja przyznawana będzie według kolejności
złoŜonych wniosków, do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budŜecie Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski w dany roku budŜetowym.

§ 7. 1. Dotacja jest wypłacana po zrealizowaniu inwestycji, zgodnie z warunkami
określonymi umową, o której mowa w §5.
2.Warunkiem wypłaty dotacji jest przedłoŜenie przez inwestora:
1) protokołu odbioru robót - w przypadku podłączenia budynku do miejskiego
systemu ciepłowniczego
lub oświadczenia inwestora o uruchomieniu zakupionego
ekologicznego urządzenia grzewczego;
2) faktury (rachunku) o której mowa § 3 ust.2 wraz z dowodem zapłaty określonej
w niej kwoty;
3) umowy na sprzedaŜ ciepła zawartej przez inwestora z przedsiębiorstwem
energetycznym – Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w przypadku podłączenia budynku do miejskiego systemu ciepłowniczego;
4) protokołu komisji stwierdzającego, Ŝe w budynku nastąpił demontaŜ lub trwałe
odcięcie urządzenia grzewczego opalanego węglem lub koksem.
§ 8. Dotacja jest wypłacana po zrealizowaniu inwestycji, zgodnie z warunkami
określonymi umową, o której mowa w §5.
§ 9. Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski określi wzory:
1) wniosku o przyznanie dotacji;
2) umowy o dotację.
§ 10.1. Dotacje udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią
pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. UrzUEL. 379/5 z 28.12.2006 r. zm. Dz.UrzUEL.2010.157.18/1).
2. Podmioty, o których mowa w §2 ust. 1 uchwały, prowadzące działalność
gospodarczą mogą skorzystać z dotacji, jeŜeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością
innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich w okresie bieŜącego roku kalendarzowego
oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty 200 000 EUR.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega zsumowaniu niezaleŜnie od
organu, który tej pomocy udzielił.
4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do przedłoŜenia wraz
z wnioskiem o udzielenie dotacji:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym
ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) innych niezbędnych informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

