Projekt
z dnia 6 września 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na
dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie
miasta Wałbrzycha oraz w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/439/2017
z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014
z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.), art. 400a ust.1 pkt 21, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie
określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie
kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (Dz.
Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 2451) zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/439/2017
z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014 z dnia
15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na
terenie miasta Wałbrzycha (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 276) oraz uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha
nr LV/683/18 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr
LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 2457)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. 1. Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw.
kosztów koniecznych realizacji przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmujących:
a) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,
b) zakup i montaż instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania, w tym instalacji nawiewnowywiewnej/elektrycznej/gazowej,
c) budowę i modernizację systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania
nowego źródła ogrzewania,
d) koszt podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania.
2. Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) zakup urządzeń grzewczych nie będących w stanie fabrycznie nowym oraz niestanowiących trwałego
wyposażenia nieruchomości,
2) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych,
3) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania inwestycyjnego (projekt budowlany),
robociznę własną wnioskodawcy oraz wszelkie koszty poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń,
uzgodnień, pozwoleń itp. wymaganych odrębnymi przepisami.
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3. Dotacja o której mowa w niniejszej uchwale, udzielana jest tylko raz dla danej nieruchomości.
4. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten cel sfinansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego dofinansowania)."
2) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Warunkiem otrzymania dotacji celowej jest:
1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości aktualnego na dzień złożenia wniosku oraz dzień zawarcia
umowy dotacji,
2) zrealizowanie zadania inwestycyjnego w nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy
Wałbrzych,
3) bezwzględna likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe (w tym kominków
opalanych drewnem),
4) zawarcie umowy dotacji,
5) udokumentowanie kosztów całości zadania inwestycyjnego poniesionych w terminie od 1 lutego 2016 r. do
dnia złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej."
3) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. 1. Wysokość dotacji celowej wynosić będzie do 50% poniesionych kosztów
brutto, o których mowa w § 3 ust.1, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur wskazujących
wnioskodawcę oraz adres wykonywanej inwestycji, nie więcej niż:
1) 5 000 zł brutto w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe,
2) 5 000 zł brutto w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na elektryczne,
3) 5 000 zł brutto w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej."
2. W przypadku wystąpienia prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego,
dotacja obejmuje kwotę netto."
4) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. 1. Podstawą udzielenia dotacji celowej jest złożenie pisemnego wniosku
wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 i w terminie
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
2. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z jej uzyskaniem.
3. Termin naboru wniosków wskazany zostanie w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie zadań
inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania
na paliwie stałym.
4. Ogłoszenie o naborze opublikowane zostanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz może być umieszczone na
tablicach informacyjnych na terenie miasta lub ogłaszane w prasie lokalnej.
5. Kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do momentu wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.
6. Kompletne wnioski złożone w terminie określonym w naborze, na podstawie których nie zawarto
umowy dotacji w danym roku z powodu wyczerpania środków finansowych w budżecie Gminy na ten cel, będą
realizowane w następnym roku, w pierwszej kolejności przed wnioskami złożonymi w kolejnym naborze, przy
zachowaniu ich dotychczasowej kolejności.
7. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, wnioskodawca zostanie
wezwany do usunięcia braków uniemożliwiających jego zarejestrowanie na liście wniosków.
8. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia,
lub dostarczone po wyznaczonym terminie wskazanym w wezwaniu, pozostaną bez rozpatrzenia.
9. Rozliczenie dotacji celowej polegać będzie na zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów, pod kątem
ich zgodności z warunkami przyznania dotacji określonymi w niniejszej uchwale.
10. Wypłata dotacji celowej dokonana będzie po protokolarnym potwierdzeniu wykonania zadania
inwestycyjnego i na podstawie protokołu rozliczeniowego na wskazany w umowie, o której mowa w § 4.,
rachunek bankowy, w terminie wynikającym z tej umowy."
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5) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 1. W przypadku, gdy dotacja celowa stanowi pomoc de minimis, o której
mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków
dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej; do jej udzielenia stosuje
się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
z 2013 r. Nr 352, str. 1) oraz Rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L z 2013 r. Nr 352, str. 9).
2. Wnioskodawca, który ubiega się o dotację na realizację zadania związanego z działalnością gospodarczą
lub nieruchomością służącą do jej prowadzenia do wniosku o którym mowa w § 6 ust.1, załącza również
zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) 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.) lub
rozporządzenia 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)."
6) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszej
uchwały, stosuje się przepisy dotychczasowe."
§ 2. 1. Dotychczasowy Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014 z dnia
15 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na
terenie miasta Wałbrzycha otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchyla się Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja
2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych
na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta
Wałbrzycha.
§ 3. W uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/439/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie
zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr LXI/625/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie określenia
zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów
zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha uchyla się § 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia....................2018 r.
Wniosek
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha
I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwisko, Imię/ Nazwa (właściciela/najemcy/dzierżawcy nieruchomości)
a) …………………………………………………………… PESEL ………………..........................
Dowód osobisty – seria …..... nr …........... wydany przez …................................................................
Adres zamieszkania/siedziby:
miejscowość................................................................ kod pocztowy ..........-.................
ulica......................................................................................... nr domu/nr lokalu ........../.............
b) …………………………………………………………… PESEL ………………..........................
Dowód osobisty – seria …..... nr …........... wydany przez …................................................................
Adres zamieszkania/siedziby:
miejscowość................................................................ kod pocztowy ..........-.................
ulica......................................................................................... nr domu/nr lokalu ........../.............
c) NIP ……………………………....………, REGON ……………………………......
2. Telefon kontaktowy ………………………………………… .
3. Adres do korespondencji:
miejscowość................................................................kod pocztowy ...........................................
ulica........................................................................................ nr domu/nr lokalu ........../.............
4. Sposób przekazania dotacji:
a. przelewem na rachunek wnioskodawcy nr:
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ .
b. przelewem na rachunek bankowy (wypełnić w przypadku, kiedy wskazany rachunek nie jest
rachunkiem wnioskodawcy i wnioskodawca wyraża zgodę na przelew należnej dotacji na rachunek
wskazany poniżej):
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ .
nazwisko, imię ……………………………………………………………..........................
miejscowość................................................................ kod pocztowy ..........-.................
ulica......................................................................................... nr domu/nr lokalu ........../.............
5. Tytuł prawny do nieruchomości:
□ własność/współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
□ najem
inne (jakie?)……………………………………………………………………..................................
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II. DANE PEŁNOMOCNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ
1. Nazwisko, imię ………………………………………………….……………………….………
2. PESEL …………………………………………………………………..
3. Telefon ………………………………………………….……………….
(W przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz
z niniejszym wnioskiem również pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od
pełnomocnictwa)
III. LOKALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
miejscowość Wałbrzych, kod pocztowy 58 - ..................,
ulica........................................................................................ nr domu/nr lokalu ........../.............
IV. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
1. Wysokość poniesionych kosztów na realizację zadania inwestycyjnego : ............................. zł
2. Wnioskowana kwota dofinansowania : ............................. .zł
(Wysokość dotacji wynosi do 50% poniesionych kosztów brutto nie więcej niż 5000,00 zł)
3. Rodzaj nowego ogrzewania:
□ ogrzewanie gazowe
□ ogrzewanie elektryczne
□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
4. Umowa dostarczania paliwa/energii/ciepła nr ………………….............................................
z dnia ............................., zawarta z ..…………………………………………................................
5. Moc nowego źródła ciepła : ………………… kW
6. Powierzchnia ogrzewanego lokalu: ………………… m2
7. Liczba wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe do trwałej likwidacji …………….…… szt.
jakie:…………………………………………………………………………..............................
(wymienić rodzaj)
8. Moc źródła ciepła na paliwo stałe (przeznaczonego do likwidacji) : ………………… kW.
9. Ilość paliwa stałego zużyta w sezonie grzewczym (średnia):………………… ton.
10. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji:
□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
□ montaż pieca gazowego,
□ montaż grzejników ….......... szt.
□ wykonanie instalacji C.O.
□ modernizacja instalacji C.O.
□ wykonanie systemu odprowadzania spalin,
□ modernizacja systemu odprowadzania spalin,
□ inny .………………………………..……………………………….……………………………....
.………………………………..……………………………….…………………………….............. .
V. ROZLICZENIE DOTACJI
Lp.

Nr faktury

Data
wystawienia

Pozycje przyjęte do
rozliczenia

Kwota netto zł

Kwota brutto
zł

1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
Po opieczętowaniu przez tut. Organ faktury/rachunki zostaną zwrócone wnioskodawcy.
VI. OŚWIADCZENIA:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pl.
Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl w celu wykonania i na podstawie
umowy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej
emisji na terenie miasta Wałbrzycha zawartej na podstawie Uchwały Nr ….................. Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia …..................... r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na
realizację przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym na terenie
miasta Wałbrzycha, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
2. Znana jest mi treść uchwały Nr . . . . . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . r w sprawie
…....................................................................................................................................................... .
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli zadania inwestycyjnego w trakcie realizacji poniższego
wniosku.
4. Wnioskowana przeze mnie dotacja:
□ jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy de minimis.
□ nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy de minimis.
5. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji:
□ przysługuje mi odliczenie podatku VAT.
□ nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT.
(w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto).
6. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy
Wałbrzych, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Miejski w Wałbrzychu.
VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem:
1. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub odpis
z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku,
2. w przypadku posiadania tytułu prawnego innego niż prawo własności albo prawo użytkowania
wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości,
3. w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli,
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4. kopię pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej, łącznie z niezbędną dokumentacją projektową,
5. dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód
uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
6. oryginały faktur/rachunków wraz z potwierdzeniem przelewu, wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę
oraz adres wykonywanej inwestycji,
7. kosztorys powykonawczy sporządzony przez wykonawcę zadania,
8. umowa dostarczania paliwa/energii/ciepła,
9. dokument potwierdzający, iż nieruchomość ogrzewana była za pomocą systemu ogrzewania opartego na
paliwie stałym.
.........................................
podpis Wnioskodawcy
.........................................
podpis Wnioskodawcy
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Sienkiewicza 6-8,
58-300 Wałbrzych.
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UZASADNIENIE
Przekraczanie norm jakości powietrza w okresie grzewczym jest ważnym problemem naszego miasta. Ze
względu na to, że głównym źródłem emisji szkodliwych substancji jest niepełny proces spalania złej jakości
paliw oraz odpadów w kotłach i piecach małej mocy, Rada Miejska Wałbrzycha w dniu 15 maja 2014 r.
przyjęła Uchwałą Nr LXI/624/2014 dokument pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta
Wałbrzycha”. Jednym z kluczowych zadań opisanych we wspomnianym wcześniej programie jest wymiana
źródeł ciepła z paliwa stałego na ekologiczne. Zamiana ta pozwala na skuteczną walkę ze szkodliwym
zjawiskiem jakim jest smog w miejscu przebywania ludzi. Aby zachęcać mieszkańców do tego typu
inwestycji Rada Miejska Wałbrzycha określiła w dniu 15 maja 2014 r. Uchwałą Nr LXI/625/2014 zasady i
tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowania kosztów zadań
inwestycyjnych związanych z ograniczaniem niskiej emisji. Przez 4 lata obowiązywania ww. uchwały 630
mieszkańców Wałbrzycha otrzymało wsparcie finansowe w wysokości ponad 2,7 mln złotych.
W perspektywie pozyskania znaczących środków finansowych z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego które mogłyby być przeznaczone na działania służące walce z emisją szkodliwych
substancji do środowiska oraz bazując na doświadczeniach udzielania dotacji celowych w latach
poprzednich proponuje się dokonanie zmiany tej uchwały, aby podkreślić, że Gmina Wałbrzych
nieprzerwanie zamierza kontynuować proces wspierania odejścia od spalania paliw stałych niskiej jakości w
przestarzałych urządzeniach grzewczych. Długofalowa realizacja programu dotacyjnego będzie prowadzić
do systematycznego obniżenia poziomu zanieczyszczeń powietrza w Wałbrzychu, a mieszkańcy mając
perspektywę dofinansowania będą chętniej przeprowadzali inwestycje polegające na zmianie systemu
ogrzewania na ekologiczne.
Rada Miasta z uwagi na brak środków w budżecie miasta Uchwałą XXXV/439/2017 z dnia 12 stycznia
2017 r. wstrzymała nabór wniosków z dniem wejścia w życie uchwały, czyli 1 lutego 2017 roku, stąd
proponowany jest w niniejszej uchwale termin objęcia dotacją udokumentowanych kosztów zadań
począwszy od 1 lutego 2016 roku, tak aby umożliwić ubieganie się o dotacje osobom, które mogłyby złożyć
wniosek o dotację wg ww. uchwały dopiero od 1 lutego 2017 r. gdyby nie doszło do jej zmiany. Ma to
potwierdzić ciągłość działań i determinację władz Wałbrzycha w obniżaniu niskiej emisji.
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