
DRUK Nr 7/LV 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino 
na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych, na ekologiczne źródła ciepła 

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1973; zm. 1718, 2127 i 2269; z 2022 r. poz. 1079) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych, na 
ekologiczne źródła ciepła. 

§ 2. 1. Dotacja celowa może być udzielona wnioskodawcom będącym właścicielami, 
współwłaścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości. 

2. Kwota dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pieców lub kotłów węglowych, na 
ekologiczne źródła ciepła wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 

3. O udzielenie dotacji celowej mogą ubiegać się: 

1) osoby fizyczne; 

2) wspólnoty mieszkaniowe; 

3) osoby prawne; 

4) przedsiębiorcy; 

5) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, 
zwane w dalszej części uchwały „wnioskodawcami". 

4. Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo na jedną nieruchomość, na podstawie umowy 
zawartej przed rozpoczęciem realizacji zadania objętego dofinansowaniem oraz musi być 
wykorzystana w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana. 

§ 3. 1. Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione przez dotowanego po zawarciu umowy 
o udzielenie dotacji, w ramach których sfinansowano zakup, transport, montaż nowego ekologicznego 
urządzenia grzewczego (gazowego, elektrycznego, olejowego, peletowego, zgazowania drewna, pompy 
ciepła, miejskiego ciepła sieciowego) wraz z koniecznymi dokumentacjami oraz instalacjami. 

2. Nowe urządzenia grzewcze muszą spełniać następujące wymogi: 

1) posiadać minimalną klasę energetyczną, potwierdzoną kartą produktu i etykietą energetyczną, 
a mianowicie: 

a) pompy ciepła - klasa A+, 

b) kotły gazowe i olejowe - klasa A, 

c) kotły na paliwo stałe (zgazowujące drewno lub na pelet) - klasa A+; 

2) w przypadku kotłów na opał stały (zgazowujących drewno lub na pelet) - posiadać 
certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących Ekoprojektu (Ecodesign). 

3. Zadanie objęte dotacją celową może być dofinansowane również z innych źródeł, pod 
warunkiem, że suma udzielonych dotacji nie przekroczy 100% poniesionych wydatków, o których 
mowa w ust. 1. 
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4. Kwota dotacji nie może być wyższa niż łączna wartość poniesionych wydatków, o których mowa 
w ust. 1. 

§ 4. 1. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej składa do Burmistrza Miasta 
i Gminy Gryfino stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. 

2. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, w terminie od 1 stycznia do 30 września 
danego roku bądź do czasu wykorzystania puli środków finansowych przewidzianych na ten cel 
w budżecie gminy, na dany rok kalendarzowy. 

3. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji celowej zobowiązany jest do przedłożenia 
wraz z wnioskiem następujących załączników: 

1) kopii dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której 
realizowane ma być zadanie objęte dofinansowaniem, w przypadku własności lub wieczystego 
użytkowania; 

2) pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych, w przypadku 
nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności lub współużytkowania wieczystego. 

4. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 bądź po wyczerpaniu puli środków 
finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy będą rozpatrywane odmownie. 

5. W przypadku wniosku złożonego, lecz wymagającego uzupełnienia lub wyjaśnienia, 
wnioskodawca będzie wezwany do dostarczenia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych 
wyjaśnień, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez 
rozpatrzenia. 

6. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Urzędu Miasta i Gminy 
w Gryfinie. 

§ 5. 1. Udzielenie pomocy wnioskodawcom w odniesieniu do nieruchomości służących do 
prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi pomoc de minimis. Udzielanie takiej pomocy 
następuje zgodnie z przepisami 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); zmienionego przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 2020/972 z dnia 
2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia 
oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiedniego 
zastosowania (Dz.U.UE.L.2020.215.3) - z terminem stosowania do 31 grudnia 2023 r. 

2. Udzielenie pomocy wnioskodawcom w odniesieniu do nieruchomości służących do prowadzenia 
działalności gospodarczej w rolnictwie lub rybołówstwie stanowi pomoc de minimis. Udzielanie takiej 
pomocy następuje zgodnie z przepisami 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.U.UE.L.2013.352.9 z późn. zm.); zmienionego przepisami rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz.U.UE.L.2019.51I.1) - z terminem stosowania do dnia 31 grudnia 2027 r. 
oraz 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 akwakult0ury (Dz.U.UE.L.2014.190.45); zmienionego przepisami rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 2020/2008 z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 702/2014, (UE) nr 
717/2014 i (UE) nr 1388/2014 w odniesieniu do okresu ich stosowania oraz innych odpowiednich 
dostosowań (Dz.U.UE.L. 2020.414.15) - z terminem stosowania do dnia 31 grudnia 2022 r. 

3. Wnioskodawca będący przedsiębiorcą, ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de 
minimis, zobowiązany jest dodatkowo do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów i informacji, 
o których jest mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) oraz 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 z późn. zm.). 
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4. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zobowiązany 
jest dodatkowo do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów i informacji, o których mowa 
w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) oraz w rozporządzeniu 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. 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej podlegać będzie weryfikacji, w zakresie spełniania 
wymagań określonych w niniejszej uchwale, w terminie do dwóch miesięcy od daty wpływu do Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie. 

2. Na etapie weryfikacji wniosku upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie 
skontroluje nieruchomość na której ma być realizowane zadanie obejmujące wymianę pieców lub 
kotła węglowego na ekologiczne źródło ciepła, przy zachowaniu wymogu uprzedniego powiadomienia 
wnioskodawcy. 

3. W przypadku, gdy w wyniku kontroli na nieruchomości nie potwierdzi się istnienie pieców lub 
kotła węglowego, mających podlegać wymianie i likwidacji, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
w terminie 14 dni od daty kontroli zawiadomi wnioskodawcę o odmowie udzielenia dotacji celowej. 

4. Wnioskodawcy pozytywnie zweryfikowani będą pisemnie powiadamiani o zakwalifikowaniu się 
do dofinansowania oraz o terminie zawierania umów dotacji. 

§ 7. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą 
a Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino. 

2. Wnioskodawca, który na podstawie zawartej umowy dotacji celowej staje się dotowanym, 
w terminie do 30 listopada roku, w którym zawarł umowę, przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Gryfino wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. 

3. Za kompletność i prawidłowość rozliczenia dotacji odpowiada dotowany. 

4. Po złożeniu przez dotowanego wniosku o rozliczenie dotacji, upoważniony pracownik Urzędu 
Miasta i Gminy w Gryfinie, w ramach czynności kontrolnych, w terminie 30 dni od daty złożenia 
wniosku, zweryfikuje dokumenty oraz przeprowadzi kontrolę końcową nieruchomości, na której 
zrealizowano zadanie podlegające dofinansowaniu. 

5. Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli końcowej będzie protokół podpisany przez strony 
umowy oraz dokumentacja fotograficzna. 

6. Przekazanie dotacji celowej nastąpi w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia 
dotowanego o zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie dotacji, przelewem bankowym na wskazany 
w umowie dotacji numer konta bankowego dotowanego. 

7. W przypadku, gdy w wyniku czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 4, nie potwierdzi się 
zgodność realizacji zadania z zawartą umową dotacji celowej, złożony wniosek o rozliczenie dotacji 
nie zostanie zatwierdzony. 

8. Brak zatwierdzonego wniosku o rozliczenie dotacji skutkować będzie odmową przekazania 
dotacji celowej, o czym dotowany zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty przeprowadzonej 
kontroli końcowej. 

§ 8. W okresie 3 lat od dnia przekazania dotacji celowej upoważniony pracownik Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie przeprowadzi kontrolę nieruchomości na której zrealizowano zadanie, w zakresie 
prawidłowości i utrzymania trwałości zadania objętego dofinansowaniem, przy zachowaniu wymogu 
uprzedniego powiadomienia dotowanego o terminie kontroli. 

§ 9. Na potrzeby realizacji niniejszej uchwały określa się następujące wzory dokumentów, 
a mianowicie: 

1) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych - załącznik nr 1; 
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2) wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, 
przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi - załącznik nr 2; 

3) wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej - załącznik nr 3. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie wymiany 
pieców lub kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła - dla osób fizycznych 

 
1. Wnioskodawca/y: 

............................................................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………............................................................... 
/imię i nazwisko/ 
………………………………………………….…………………………………………….............................................................. 
/adres zamieszkania/ 
………………………………………………………………………………………………............................................................... 
/telefon kontaktowy) 
 

   2.   PESEL:  ............................................................,                              ............................................................ 
   

3.  Dowód osobisty: seria  ……… numer  …………………………,   seria  ………….  numer  …………………… 
 

   4.  Nazwa banku:  ………………………………………………………………………….. 
 
   5.  Numer konta:  
                      

                          

 
   6.  Rodzaj planowanego źródła ciepła  (właściwe zaznaczyć):  
 

□    gaz ziemny/lpg, 

□    miejska sieć ciepłownicza, 

□    pompa ciepła, 

□    elektryczne, 

□    pelet, 

□    zgazowanie drewna, 

□    olejowy 
 
 
   7.  Adres nieruchomości na której realizowane będzie zadanie oraz numer i obręb działki 
geodezyjnej: 
    ........................................................................................................................................................................ 
    ………………………………………………………………………………………………........................................................... 
 

8.  Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: ...................................................................... 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 30 czerwca 2022 r.
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   9.  Planowany termin zakończenia realizacji zadania: ..................................................................... 
 
   10. Wnioskowana kwota dotacji: ................................................... zł 
 

             11. Montaż finansowy planowanego zadania: 
 

Lp. Źródło finansowania Koszt zadania (zł) 
1. Środki własne  
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Gryfino  
3. Pozostałe źródła  
                                                              Razem:  

 
             12. Podstawowe cele zadania:………………………………………………………………………………………….. 

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

             13. Planowany efekt ekologiczny:……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

              14. Planowany efekt rzeczowy:………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
       
 

 ..........................................                                                                ………………………………………………….. 
/miejscowość, data/                                                                        /podpisy wnioskodawcy/ów/                                                                                      

 
         

Załączniki: 
 

     1) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowane ma być 
zadanie objęte dofinansowaniem, w przypadku własności lub wieczystego użytkowania; 

 2) pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych, w przypadku nieruchomości 
stanowiącej przedmiot współwłasności lub współużytkowania wieczystego. 

 
 
 

Pouczenie 

 
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż administratorem 
danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Klauzule informacyjne dotyczące zasad 
przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

 
 
 
 
Status wniosku: /wypełnia urzędnik/ 

1. Zweryfikowany pozytywnie (do realizacji):          

2. Bez rozpatrzenia:                                                                                                  …………….……………………………………… 

3. Zweryfikowany negatywnie (odmowa):                                                                        /podpis i pieczątka / 
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Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie wymiany 
pieców lub kotłów węglowych na ekologiczne źródła ciepła - dla wspólnot mieszkaniowych, 

osób prawnych, przedsiębiorców, jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi 

1. Nazwa wnioskodawcy: ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
/pełna nazwa ze wskazaniem prawnej formy działalności, adres, telefon, email/ 
 
2. Osoba/y upoważniona/e do reprezentowania wnioskodawcy: ....................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
3. NIP: ................................................................... 
 
4. REGON: ............................................................. 
 
5. Nazwa banku i numer konta: .................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
6. Rodzaj planowanego źródła ciepła (właściwe zaznaczyć): 
 

□    gaz ziemny/lpg, 

□    miejska sieć ciepłownicza, 

□    pompa ciepła, 

□    elektryczne, 

□    pelet, 

□    zgazowanie drewna 

□    olej opałowy 
 
7. Adres nieruchomości na której realizowane będzie zadanie oraz numer i obręb geodezyjny 
działki: ................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
8. Planowany termin rozpoczęcia zadania: ............................................................................................... 
 
9. Planowany termin zakończenia zadania: ............................................................................................... 
 
10. Wnioskowana kwota dotacji: .................................................................. 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 30 czerwca 2022 r.
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11. Montaż finansowy planowanego zadania:  

Lp. Źródło finansowania Koszt zadania (zł) 
1. Środki własne  
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy Gryfino  
3. Pozostałe źródła  
                                                              Razem:  

 
12. Podstawowe cele zadania: ....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
13. Planowany efekt ekologiczny: ................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 
14. Planowany efekt rzeczowy: ..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

   ………………………………………………..                                        ................................................................... 
          /miejscowość, data/                                                                      /podpisy wnioskodawcy/ów/ 

 
 
Załączniki: 
 

     1) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowane ma być 
zadanie  objęte dofinansowaniem, w przypadku własności lub wieczystego użytkowania; 

  2) pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych, przypadku nieruchomości 
stanowiącej przedmiot współwłasności lub współużytkowania wieczystego. 

 
 

 
Pouczenie 

 
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż administratorem danych 
osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Klauzule informacyjne dotyczące zasad przetwarzania 
danych osobowych znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

 
 
Uwaga: 

1. Wnioskodawca będący przedsiębiorcą, ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis, 
zobowiązany jest dodatkowo do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów i informacji, o których jest mowa w art. 
37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 743) oraz 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 z późn. zm.); 

2.   Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zobowiązany jest dodatkowo do 
dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów i informacji, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) oraz w rozporządzeniu 
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). 

 
Status wniosku: /wypełnia urzędnik/ 

1. Zweryfikowany pozytywnie (do realizacji):           

2. Bez rozpatrzenia:                                                                                                   …………….……………………………………… 

3. Zweryfikowany negatywnie (odmowa):                                                                        /podpis i pieczątka / 
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Wniosek o rozliczenie dotacji celowej 
 

z realizacji zadania polegającego na wymianie pieców lub kotłów węglowych  
na ekologiczne źródła ciepła 

 
 
1. UMOWA DOTACJI  (numer i data umowy): 
 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 
2. DOTOWANI:  

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

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

 
3.  ADRES: 
……………………………………………………………………………………………………………………....................................

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

 
4. LOKALIZACJA  ZADANIA (adres, numer działki i obrębu geodezyjnego): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANEGO ZADANIA: 
 
- rodzaj zainstalowanego źródła ciepła: 

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

- typ/nazwa/moc urządzenia grzewczego: 

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

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

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

 
6. CZAS REALIZACJI ZADANIA 
 
- data rozpoczęcia  zadania:  

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

- data zakończenia  zadania:  

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 30 czerwca 2022 r.
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7. SPECYFIKACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW (ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE): 

Lp. Rodzaj 

wydatku 

Faktura/rachunek 

(numer, data) 

Środki 

finansowe 

z dotacji 

Środki 

finansowe 

dotowanego 

Środki 

finansowe 

z innych 

źródeł 

Całkowity 

koszt 

zadania 

1.       

2.       

…       

       

       

 Razem:      

 

8.  KWOTA WNIOSKOWANEJ DOTACJI (ZŁ):…………………………………………………………………………  (ZŁ) 

 
9. EFEKT EKOLOGICZNY: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………….. 

(data i podpisy Dotowanych) 

 

Niniejszym oświadczamy, iż realizacja zadania była/ nie była* współfinansowana ze 

środków pochodzących z innych źródeł  - ………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………...w  wysokości …………………………………………………………………………(zł) 

* niepotrzebne skreślić 

 
……………………………………………….. 

(data i podpisy Dotowanych) 

 

Załączniki: 
1. Kopie faktur /rachunków. 

2. Dowody zapłaty (przelewy bankowe, w przypadku płatności gotówkowej zapis na fakturze/rachunku). 

3. Kopia protokołu  kominiarskiego  z przeglądu instalacji i urządzeń grzewczo-kominowych (jeżeli są wymagane 

przepisami prawa). 

4. Kopia pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu do  robót budowlanych (jeżeli są wymagane przepisami prawa). 

5. Kopia dokumentu potwierdzającego likwidację (złomowanie) kotła węglowego lub rozbiórki pieców węglowych. 

6. Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie normy ekoprojektu oraz minimalnej efektywności energetycznej 

przez nowe urządzenie grzewcze. 

7. Kopia protokołu montażu nowego urządzenia grzewczego przez instalatora. 

8. Kopia podpisanej i opieczętowanej gwarancji nowego urządzenia grzewczego. 

9. Fotografia nowego urządzenia grzewczego. 
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UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do 
zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie 
określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 w wysokości nie 
mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, 
stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów 
przekazywaną do wojewódzkich funduszy. 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, w szczególności: 
osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców, jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Zgodnie z art. 
403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 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 rada gminy w drodze uchwały. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy 
zawartej przez gminę z podmiotami określonymi w art. 403 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy.    

W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie 
następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach 
prawa Unii Europejskiej. Stosownie do tego wymogu Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie, 
w trybie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej, wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokonując pisemnego zgłoszenia 
projektu uchwały.  

Przyjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Gryfinie umożliwi dalszą 
kontynuację wsparcia lokalnej społeczności w realizacji zadań prośrodowiskowych, poprzez 
udzielanie dofinansowania do wymiany pieców lub kotłów węglowych na ekologiczne źródła 
ciepła. Zaś wymiernym efektem ekologicznym realizacji przedmiotowej uchwały będzie uzyskanie 
poprawy jakości powietrza na terenie miasta i gminy Gryfino. 
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