
 

UCHWAŁA Nr XLVI/471/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 lutego 2018 roku 
 

w sprawie  zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł 

ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów.   

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; Dz. U. z 2017r. poz. 2232; Dz.U. z 2018r. poz. 130)  w związku z art. 

400 a ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 403 ust.  4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 519, Dz. U. z 2017r. poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529,1) oraz art. 221 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, Dz.U. z 2018 r. poz. 62) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. 

Uchwała określa  zasady i tryb  udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Masłów na dofinansowanie do 

inwestycji z zakresu ochrony powietrza, na terenie Gminy Masłów, celem ograniczenia zanieczyszczenia 

powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji. 

§ 2. 

1. Dofinasowaniu podlega realizacja przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła w budynkach 

mieszkalnych (w tym również instalacja  źródła ciepła w budynkach mieszkalnych nowo wybudowanych) 

położonych na nieruchomości na terenie gminy Masłów. 

2. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały wykonane przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały. 

3. Dotacja może być przeznaczona na zakup i montaż kotła gazowego, kotła olejowego, urządzenia 

grzewczego elektrycznego zamontowanego na stałe w budynku,  kotła opalanego paliwem stałym (węgiel 

biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe 

spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo 

stałe. 

4.  Dotacją objęte zostaną tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz 

pierwszy, a także spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na 

terenie Polski. 

5. Dotacja na przedsięwzięcia realizowane na danej nieruchomości może być udzielana tylko jeden raz. 

§ 3. 

1.  Dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia mogą uzyskać osoby fizyczne zamieszkałe i zameldowane 

na terenie gminy Masłów oraz posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana 

inwestycja. 

                                                           
1 poz. 1888, poz. 1999, Dz. U. z 2015 r. poz. 1688, Dz. U. z 2017r. poz. 1566,  poz. 2056, poz. 2290, M.P. 

2017 poz. 875, poz. 982, Dz. U. z 2018r. poz. 9, poz. 88, Dz. U. z 2009r. Nr.130  poz. 1070, Dz. U. z 2016r. poz. 
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2. Dotacja przysługuje wnioskodawcy, który zapewni, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia w budynku 

mieszkalnym  będzie funkcjonował wyłącznie gazowy, olejowy, elektryczny oraz wykorzystujący paliwo 

stałe system ogrzewania przy jednoczesnej likwidacji dotychczasowego starego systemu ogrzewania. 

3. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła 

ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie 

z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

  § 4. 

1. Dofinansowanie przedsięwzięć  następuje z budżetu gminy – z wpływów związanych z gromadzeniem 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pożyczek, dochodów własnych. 

2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji ustalane są w uchwale budżetowej Gminy Masłów 

na dany rok. 

3. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  5 000,00 zł brutto z tym zastrzeżeniem, że nie może 

przekroczyć 50% udokumentowanych fakturami lub rachunkami wydatków poniesionych na realizację  

inwestycji przez wnioskodawcę.  

   § 5. 

1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa w Urzędzie 

Gminy Masłów wniosek wraz z załącznikami: 

1) dane personalne wnioskodawcy /wnioskodawców, 

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości, 

3) opis posiadanego pieca na paliwo stałe oraz planowanego nowego źródła ciepła, 

4) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac. 

2. Ogłoszenie o terminie, miejscu składania i zasadach naboru wniosku o udzielenie dotacji zostanie podane 

do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Masłów. 

3.  Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Masłów, przy 

czym wnioski dotyczące wymiany istniejących źródeł ciepła będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. 

4. Wnioski o udzielenie dotacji będą opiniowane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy 

Masłów według kolejności ich wpływu. 

5. Pozytywna opinia komisji w sprawie wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy dotacji. 

6. Przed zawarciem umowy zostanie przeprowadzona  wizja lokalna, z której sporządzony zostanie protokół 

wraz z dokumentacją fotograficzną przedstawiającą dotychczasowe źródło ciepła. 

7. Umowy o  udzielenie dotacji w danym roku zawiera się do kwot zaplanowanych w budżecie Gminy 

Masłów na ten cel. 

8. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa, o której mowa w ust. 5, oraz złożenie  przez wnioskodawcę w 

terminie do 12 października danego roku, dokumentów potwierdzających wykonanie inwestycji, w tym: 

1) wniosku o refundację wydatków wymiany  źródła  ciepła, 

2) koszt modernizacji potwierdzony rachunkiem lub fakturą, 

3) dokumentu potwierdzającego wykonanie zadania objętego dotacją (np. w formie protokołu z 

montażu, protokołu odbioru technicznego, poświadczenia wydanego przez instalatora).  

9. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia. 

10. Gmina dokona kontroli wykonanej instalacji przed wypłatą dotacji. 



11.  Kwota dotacji zostanie przelana na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy. 

§ 6. 

1. Gmina ma prawo do prowadzenia kontroli w miejscu montażu źródła ciepła w ciągu 5 lat od dnia wypłaty 

dotacji. 

2. W przypadku stwierdzenia, ze dotacja została pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości lub 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w  

ustawie z dnia   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§ 7. 

 

1. Osobie ubiegającej się o udzielenie dotacji, której wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji nie 

przysługuje z tego tytułu roszczenie. 

2.  Wnioski nie zrealizowane w danym roku wygasają z dniem 31 grudnia i nie mogą stanowić podstawy 

udzielania dotacji na rok następny. 

             § 8. 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

                 § 9. 

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

Świętokrzyskiego. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XLVI/471/2018 

Rady Gminy  Masłów 

z dnia  28 lutego 2018 roku 

 

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Masłów na 

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony 

powietrza. 

 

 

Zgodnie z art. 400a ust.1pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), zwanej dalej ustawą POŚ, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej obejmuje: przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, wspomaganie wykorzystania 

lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska 

nośników energii. Na mocy art. 403 ust. 4 i 5  ustawy POŚ, finansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, m.in. osób fizycznych. 

Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do 

finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 

rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały. Udzielenie dotacji celowej następuje 

na podstawie umowy zawartej przez gminę z ww. podmiotem. Dotacja celowa ze środków budżetu 

gminy Masłów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu 

ochrony powietrza ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez ograniczenie jego 

zanieczyszczenia ze źródeł tzw. niskiej emisji. Dotacja stanowić będzie mechanizm zachęcający 

mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania.  

 

Zadania wpisują się do realizacji celów ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Masłów na lata 2015-2020 przyjętych uchwałą Nr XI/85/15 Rady Gminy Masłów z dnia 25 czerwca  

2015 r.  

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Masłów  

/-/ Małgorzata Kozubek 

 


