
UCHWAŁA NR 455/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt na dofinansowanie 
kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt, obejmujące: 

1) kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, 

2) warunki udzielania dotacji, 

3) tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, 

4) sposób rozliczania dotacji i warunki wypłaty dotacji. 

§ 2. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji, zobowiązany jest przed złożeniem wniosku o jej udzielenie, 
do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do jej postanowień. 

Rozdział 2. 
Warunki udzielania dotacji 

§ 3. 1. Dotacje celowe z budżetu Gminy Przemęt mogą być udzielane na dofinansowanie kosztów inwestycji 
w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Przemęt, polegających na: 

1) wymianie systemu grzewczego związanego z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem 
stałym, niespełniającego wymagań jakościowych i jego zastąpieniu, jednym z niżej wymienionych źródeł 
ciepła: 

a) kocioł na paliwo stałe, w tym na biomasę - zakupione i montowane kotły na: węgiel, zgazowujące drewno, 
pellet drzewny muszą spełniać co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej oraz 
wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100), 

b) kocioł gazowy i olejowy - zakupione i montowane kotły na paliwa gazowe i olej opałowy muszą spełniać 
wymogi określone w rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub rozporządzeniu 
Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania 
energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Kotły te muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania 
pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu 
i etykiety energetycznej, 

c) ogrzewanie elektryczne – urządzenie grzewcze elektryczne (inne niż pompa ciepła) lub zespół urządzeń 
grzewczych elektrycznych, materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania 
elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem. Rozumie się przez to 
urządzenia spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A określone 
w rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania 
energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE, 

Id: 322E635C-8D84-4FF5-AA0F-8ACC4EF3B266. Podpisany Strona 1



d) pompa ciepła - zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu 
Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 
z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 
4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. 
Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A+ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety 
energetycznej. 

2) Zakupie i montażu źródła wykorzystującego energię odnawialną: kolektor słoneczny, mikroinstalacji 
fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o zainstalowanej mocy elektrycznej do 10 kW, w systemie 
grzewczym, którego źródłem ciepła jest jedno z wymienionych urządzeń: kocioł na paliwo stałe, w tym na 
biomasę spełniający wymagania jakościowe ekoprojektu, kocioł zasilany paliwem gazowym i olejowym, 
pompa ciepła: 

- w przypadku paneli fotowoltaicznych urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane 
w ciągu 24 miesięcy przed montażem, 

- kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat na europejski znak jakości „Solar Keymark” wraz 
z załącznikiem technicznym lub równoważny certyfikat potwierdzający między innymi przeprowadzenie 
badań kolektora zgodnie z normą PN-EN 12975-1 „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory 
słoneczne -- Część 1: Wymagania ogólne” oraz normą PN-EN ISO 9806 „Energia słoneczna -- Słoneczne 
kolektory grzewcze -- Metody badań”. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania znaku 
nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dotacje. 

3) Zakupie i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Wysokość dotacji celowej wynosi: 

1) 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4000 zł, w przypadku inwestycji, o których mowa 
w ust. 1 pkt. 1 lit. a-d oraz pkt. 2, 

2) 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2000 zł, w przypadku inwestycji, o których mowa 
w ust. 1 pkt. 3. 

3. Dofinansowana inwestycja musi spełniać następujące kryteria: 

1) inwestycje wymienione w ust. 1 pkt. 1 lit. a-d oraz pkt. 2 realizowane będą w istniejącym samodzielnym lokalu 
lub budynku mieszkalnym. Dopuszcza się montaż urządzenia w obiekcie budowlanym innym niż budynek 
mieszkalny lub na wolnostojącej konstrukcji pod warunkiem, że urządzenie będzie służyło celom 
mieszkaniowym. 

2) inwestycje wymienione w ust. 1 pkt. 3 realizowane będą jako uzupełnienie zabudowy nieruchomości 
zabudowanych budynkiem mieszkalnym położonych poza terenami objętymi systemem kanalizacji zbiorczej, 
zakończonym oczyszczalnią ścieków oraz na terenach pozbawionych sieci kanalizacji sanitarnej. 

4. Dotacja jest udzielana na urządzenia i materiały fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, 
dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 

5. Dotacja nie dotyczy budynków w budowie oraz wykorzystywanych sezonowo np. domków letniskowych. 

6. Dotacja nie jest udzielana dla inwestycji polegającej na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji 
fotowoltaicznej. 

7. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na dany budynek. 

8. Dofinansowaniem mogą być objęte inwestycje, których koszty nie zostały sfinansowane w całości lub części 
z innych środków publicznych, co wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez Wnioskodawcę przy 
rozliczeniu dotacji. 

9. Wysokość dotacji określona w ust. 2 ustalona jest bez względu na kryterium dochodowe Wnioskodawcy. 

10. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest brak zaległości finansowych wobec Gminy Przemęt. 

11. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji celowej. 

12. Warunkiem przekazania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji jest zawarcie umowy z Gminą 
Przemęt. 
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13. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą 
zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Kosztami kwalifikowanymi będą tylko i wyłącznie koszty określone 
w ust. 15, poniesione po podpisaniu umowy dotacji. 

14. Dotacja wypłacana jest jednorazowo. 

15. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty: 

1) zakupu i montażu urządzeń i osprzętu instalacji wewnętrznej niezbędnych do realizacji inwestycji, 

2) zakupu i montażu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a w przypadku, 
kiedy budynek lub lokal mieszkalny ogrzewany był przy wykorzystaniu pieców kaflowych również koszty 
nabycia i montażu grzejników, 

3) zakupu i montażu wkładu kominowego, w przypadku modernizacji systemu odprowadzania spalin, 
niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ciepła, 

4) zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, 

5) wartość podatku od towarów i usług (VAT), jeśli Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. 

16. Dotacje celowe na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowane na terenie Gminy 
Przemęt, o których mowa w § 3 ust. 1 udzielane w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym 
rolnictwa lub rybołówstwa, będą stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej 
(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. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.),  pomoc de minimis w rolnictwie, 
w rozumieniu 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 Nr 352 z 24.12.2013, s. 9 z późn. zm.) lub 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. Urz. UE L Nr 190 z 28.06.2014, str. 45 z późn. zm.). 

Rozdział 3. 
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

§ 4. 1. Podstawą do przyznania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji celowej.  

2. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, 
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty 
i oświadczenia: 

1) kopię zgłoszenia zamiaru budowy lub ostatecznego pozwolenia na budowę dla wnioskowanej inwestycji, o ile 
jest to wymagane, wraz z dokumentacją techniczną do wglądu, 

2) zgodę właściciela lokalu/budynku mieszkalnego na wykonanie inwestycji przez Wnioskodawcę lub tytuł 
prawny do lokalu/budynku mieszkalnego, 

3) oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub 
ubiegania się o zwrot podatku VAT, 

4) oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Gminy Przemęt, 

5) w przypadku, gdy wymiana pieca lub kotła dotyczy wymiany na nowy kocioł centralnego ogrzewania 
w budynku zasilanym gazem płynnym (ciekłym), do wniosku należy dołączyć decyzję na budowę zewnętrznej 
i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku ze zbiornika naziemnego na gaz płynny; 

6) w przypadku, gdy inwestycja jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej przez podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą, w tym działalności w sektorze rolnym lub w zakresie rybołówstwa, do 
wniosku o udzielenie dotacji złożonego przez podane podmioty, należy dołączyć również wszystkie 
zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo 
oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie oraz informacje określone w odpowiednich rozporządzeniach: 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) lub rozporządzeniu Rady 
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Ministrów z dnia 29 marca 2010 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.). 

4. Wnioski o udzielenie dotacji można składać do 30 kwietnia 2023 roku. 

5. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel 
w danym roku budżetowym. 

6. O kolejności złożenia wniosku decyduje data i godzina dostarczenia do siedziby Urzędu Gminy. 

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

8. Wnioski są oceniane pod względem poprawności i kompletności. 

9. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Wójt Gminy Przemęt wzywa Wnioskodawcę do 
ich usunięcia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, o czym Wójt informuje 
Wnioskodawcę na piśmie. Ponowne ubieganie się o dotację wymaga złożenia nowego kompletnego wniosku. 

10. Po sprawdzeniu poprawności i kompletności wniosku o udzielenie dotacji: 

1) Komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt, przeprowadza kontrolę w celu stwierdzenia 
aktualnego posiadania źródła ciepła, podlegającego wymianie lub aktualnego sposobu odprowadzania ścieków. 
Z kontroli sporządza się pisemny protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, stanowiącą załącznik do 
protokołu, z zastrzeżeniem ust. 11. 

2) Wójt Gminy Przemęt jest uprawniony do odstąpienia od przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt 1, 
o czym informuje Wnioskodawcę na piśmie. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia kontroli, 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednio dokumentacji fotograficznej, dokumentacji 
technicznej pieca lub informacji dotyczących aktualnego źródła ciepła (rok produkcji, rodzaj opału, moc 
znamionowa) lub informacji o aktualnym sposobie odprowadzenia ścieków wraz z dokumentacją fotograficzną. 

11. Wnioskodawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o której mowa 
w ust. 10 pkt 1, pod rygorem negatywnego załatwienia wniosku o udzielenie dotacji. 

12. Po zakwalifikowaniu wniosku do przyznania dotacji, Gmina Przemęt podpisuje z Wnioskodawcą umowę 
o udzielenie dotacji. 

13. O odmowie udzielenia dotacji Wójt Gminy Przemęt informuje Wnioskodawcę na piśmie. 

14. 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 2021 r., poz. 743 z późn. zm.), a jej 
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa 
Unii Europejskiej, a do jej udzielenia stosuje się przepisy: 

1) rozporządzenie Komisji Europejskiej (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. Urz. UE L 
Nr 352 z 24.12.2013 r.), 

2) rozporządzenie Komisji Europejskiej (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 Nr 352 z 24.12.2013 r., str. 9, z późn. zm.), 

3) rozporządzenie Komisji Europejskiej (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. Urz. UE L Nr 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.). 

Rozdział 4. 
Sposób rozliczenia dotacji 

§ 5. 1 Wnioskodawca zobowiązany jest do zrealizowania inwestycji w terminie określonym w umowie, jednak 
nie później niż do 31 października 2023 r., na zasadach określonych w uchwale. 

2. Podstawą do rozliczenia dotacji będzie wniosek o wypłatę dotacji złożony do Wójta Gminy Przemęt przez 
Wnioskodawcę. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty 
i oświadczenia: 

1) faktura VAT/rachunki dokumentujące poniesione koszty inwestycji, 
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2) dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za faktury VAT/rachunki, 

3) protokół odbioru realizowanej inwestycji sporządzony i podpisany przez Wnioskodawcę i Wykonawcę robót 
posiadającego odpowiednie uprawnienia, wraz z oświadczeniem uprawnionego instalatora o wykonaniu robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

4) dokument potwierdzający złomowanie starego źródła ciepła. Od zasady likwidacji starego pieca kaflowego, 
kominka lub trzonu kuchennego można odstąpić w przypadku, gdy urządzenia przedstawiają walory estetyczne 
lub objęte są ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia podłączenia urządzeń 
z przewodem kominowym lub zaczopowania komina, co zostanie poświadczone protokołem lub opinią 
kominiarską, 

5) w przypadku urządzeń grzewczych w § 3 ust. 1 pkt. 1, gdzie emitorem spalin jest komin, opinię kominiarską 
stwierdzającą prawidłowość podłączenia nowego źródła ciepła do przewodu kominowego i wykonania 
wentylacji kotłowni, 

6) zaświadczenie, certyfikat, świadectwo lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymogów określonych 
w § 3 ust. 1 a-d oraz pkt. 2, 

7) w przypadku montażu kotła gazowego protokół odbioru instalacji gazowej, w tym protokół z próby szczelności 
sporządzonej przez uprawnionego instalatora, 

8) w przypadku realizacji inwestycji o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dotyczącej instalacji fotowoltaicznej, 
zaświadczenie wystawione na Wnioskodawcę przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż 
licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem lub 
umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej 
wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Wnioskodawca i Operator Sieci Dystrybucyjnej. 
Zakończenie inwestycji rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci, 

9) w przypadku zrealizowania inwestycji, o której mowa § 3 ust. 1 pkt. 3 należy przedłożyć oświadczenie 
Wnioskodawcy o zlikwidowaniu lub trwałym odłączeniu dotychczasowego urządzenia służącego do 
gromadzenia ścieków – dla budynków wyposażonych w szczelny, bezodpływowy zbiornik oraz kopię 
certyfikatu lub aprobaty technicznej wskazującej, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – 
bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 – 9, wymagane do rozliczenia, Wnioskodawca przedkłada 
w formie kopii wraz z oryginałami do wglądu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia inwestycji. 

5. Po złożeniu dokumentów do rozliczenia, Wójt Gminy Przemęt sprawdza poprawność i kompletność wniosku 
o rozliczenie. 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonym przez Wnioskodawcę rozliczeniu 
i nieusunięciu ich w wyznaczonym terminie lub niezrealizowania inwestycji zgodnie z warunkami określonymi 
w umowie, Wójt Gminy Przemęt odmawia wypłaty dotacji, informując o tym na piśmie. 

7. Wypłata dotacji przez Gminę następuje w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku 
o rozliczenie wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi realizację zadania zgodnie z uchwałą, 
z zastrzeżeniem ust. 6. 

8. Przed wypłatą dotacji: 

1) Komisja przeprowadza kontrolę w formie oględzin z udziałem Wnioskodawcy w celu sprawdzenia 
i udokumentowania realizacji inwestycji. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół wraz 
z dokumentacją fotograficzną stanowiącą załącznik do protokołu. 

2) Wójt Gminy Przemęt jest uprawniony do odstąpienia od przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt 1, 
o czym informuje Wnioskodawcę na piśmie. W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia kontroli, 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednio dokumentacji fotograficznej potwierdzającej 
realizację wnioskowanej inwestycji oraz dokumentacji wymienionej w § 5 ust. 3, dotyczącej zrealizowanej 
inwestycji. 

9. Wniosek o wypłatę dotacji wraz z dokumentacją uzyskaną zgodnie z ust. 8 stanowi podstawę do wypłaty 
dotacji. 

10. W zakresie zasad i trybu zwrotu dotacji stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 
27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). 
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11. Dotowany zobowiązany jest do utrzymania zmiany sposobu ogrzewania oraz do przechowywania 
dokumentacji przez okres 5 lat od dnia otrzymania dotacji. 

12. Dotujący zastrzega sobie prawo do: 

1) kontroli zachowania trwałości zrealizowanego przedsięwzięcia w okresie 5 lat od dnia otrzymania dotacji; 

2) wezwania Dotowanego w celu złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia nieprzestrzegania postanowień 
niniejszej uchwały. 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

§ 7. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Przemęt 

 
 

Elżbieta Wita 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 455/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 
terenie Gminy Przemęt. 

 Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska do zadań powiatów i zadań własnych gminy 
należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną 
wód i ochroną powietrza. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wyżej wymienionym 
zakresie może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 

 Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1378 z późn zm.), rada gminy lub rada powiatu określa w formie uchwały zasady udzielania 
dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postępowania 
w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczenia. 

 Dofinansowanie jest przeznaczone na inwestycje w ochronie środowiska tj. wymiana źródeł ciepła, 
instalacje urządzeń służących wytwarzaniu energii oraz gospodarki wodnej tj. na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

 Dofinansowanie na montaż w systemie grzewczym kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, 
a także montaż mikroinstalacji uzależniony jest od zastosowania w instalacji, którego źródłem ciepła jest: kocioł 
zasilany paliwem gazowym, piec elektryczny, kocioł na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniający wymagania 
jakościowe określone w § 3 niniejszej uchwały. 

 Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę źródeł ciepła, które dostarczają ciepło do systemu 
centralnego ogrzewania w oparciu o uchwałę Nr XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzania, na obszarze województwa 
wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

 Projekt uchwały przesłano do Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji zgodnie 
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.) oraz Ministra Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z art. 7 ust. 3a 
powyższej ustawy w dniu 10 listopada 2022 r. W dniu 25 listopada 2022 r. Wójt Gminy Przemęt otrzymał 
opinię Prezesa UOKiK, w której organ zgłosił zastrzeżenia do projektu uchwały i wskazał konieczność 
przeformułowania fragmentu § 4 ust. 3 pkt 6 projektu uchwały. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem 
z dnia 3 grudnia 2022 r. również zgłosił zastrzeżenia do projektu uchwały wskazując na konieczność 
wprowadzenia zmian w publikatorach w § 4 ust. 14 projektu uchwały. Wskazane zmiany zastosowano 
w przedmiotowej uchwale. 

 Wobec powyższego, przyjęcie uchwały przez Radę Gminy Przemęt jest uzasadnione. 
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