
UCHWAŁA NR XXXVII/373/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza 
na terenie Miasta i Gminy Pleszew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zmianami), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2021 poz. 1973), Rada Miejska w Pleszewie uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się „Zasady udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na 
terenie Miasta i Gminy Pleszew” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta 
i Gminy Pleszew (Dziennik Urzędowy Woj.Wlkp. z 2019 r. poz. 6232). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/373/2021 

Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

Zasady udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta 
i Gminy Pleszew 

§ 1. 1. Z budżetu Miasta i Gminy Pleszew mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań 
z zakresu poprawy jakości powietrza realizowane na terenie Miasta i Gminy Pleszew, zwane dalej dotacją. 

2. Dotacje mogą być udzielane na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, które mają na celu 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji 
oraz ograniczenie emisji innych substancji mogących stanowić o przekroczeniu standardów jakości powietrza. 

§ 2. 1. Dotacja może być udzielana podmiotom zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). 

2. Dotacja może być udzielana podmiotom, które dokonają wymiany kotła zainstalowanego              
w budynku oddanym do użytku, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę przed 1 maja 2018 r.   przed 
złożeniem wniosku. 

§ 3. 1. Dotacja będzie udzielana na niżej wymienione zadania inwestycyjne wykonywane                    
w budynkach mieszkalnych lub częściach budynków będących lokalami mieszkalnymi w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminny i zmianie kodeksu 
cywilnego (Dz.U. z 2020 poz. 611 ze zmianami), służące poprawie jakości powietrza związane 
z ograniczeniem niskiej emisji, polegające na trwałej likwidacji starego źródła ciepła i wymianie źródła ciepła: 

1) z paliwa stałego (w tym palenisko indywidualne - piec kaflowy) na paliwo stałe o wyższych parametrach 
określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad, na zadania z zakresu poprawy jakości 
powietrza w Mieście i Gminie Pleszew, zwanych dalej „Zasadami”, 

2) z paliwa stałego (w tym palenisko indywidualne - piec kaflowy) na paliwo gazowe, paliwo olejowe, 
ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszych 
Zasad, na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza w mieście i gminie Pleszew, zwanych dalej 
„Zasadami”. 

2. Na terenach, na których istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gazowej, dotacja może być 
udzielona wyłącznie przy wymianie kotła z paliwa stałego na paliwo gazowe, ogrzewanie elektryczne lub 
pompę ciepła. 

3. Dotacja będzie udzielona na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania 
i centralnej wody użytkowej. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń 
trwale zainstalowanych w budynku/lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego budynku/lokalu 
mieszkalnego. 

4. Dotacja będzie udzielana na zadania wymienione w ust. 1 przy założeniu, że kosztem kwalifikowanym 
jest koszt poniesiony na zakup i montaż kotła, ogrzewanie elektryczne lub zakup i montaż pompy ciepła. 
Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowanych określono w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad. 

5. Warunkiem udzielenia dotacji jest zobowiązanie się Wnioskodawcy, że po zakończeniu 
realizacji przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem: 

1) nie będzie zainstalowane oraz użytkowane źródło ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według 
normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, 

2) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub 
przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) będą 
spełniać docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu aktów prawa 
miejscowego, w tym uchwały antysmogowej województwa wielkopolskiego, 
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3) użyte będą wyłącznie fabrycznie nowe wyroby budowlane, które zostaną użyte i zamontowane po raz 
pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Dotacja może być udzielona, jeśli Wnioskodawca wykaże dokonanie zakupów i usług w ramach zadania 
za pomocą dokumentów tj. faktur lub rachunków. 

7. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na dom jednorodzinny/lokal mieszkalny/budynek 
wielorodzinny, bez względu na liczbę dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę Wnioskodawcy. 

8. Dotacja nie jest udzielana na zakres prac zrealizowanych przed podpisaniem umowy pomiędzy Miastem 
i Gminą Pleszew, a Wnioskodawcą. 

§ 4. 1. Dotacja będzie udzielana do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie 
Miasta i Gminy Pleszew. 

2. Dotacja celowa będzie udzielana w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych (brutto/netto*) o których 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszych Zasad udzielania dotacji celowej wynikających z przedłożonych rachunków lub 
faktur, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad oraz w wysokości maksymalnej 
określonej w załączniku nr 1. 

*kwota netto dotyczy Wnioskodawców, którym z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje 
odliczenie podatku VAT 

3. Wysokość ostatecznej kwoty dotacji do przekazania zostanie zweryfikowana na podstawie 
przedłożonych dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej, jednak nie może 
być większa niż kwoty wynikające z zapisów ust. 2. 

§ 5. 1. Wnioskodawca zainteresowany udzieleniem dotacji składa pisemny wniosek – Wniosek o dotację 
celową - załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew wraz z niezbędnymi 
dokumentami tj.: 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3) zgodnie 
z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), 

2) pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego imiennie 
współwłaściciela, 

3) zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (wystawione na Wnioskodawcę) o ile przepisy tego wymagają, 

4) zdjęcie wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła, 

5) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć: 

a) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową; 

b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy, 

c) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia, określającą zasady 
finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi lub 
Zarządcy do składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia i zawarcia umowy z Miastem i Gminą 
Pleszew 

6) umowę z dostawcą gazu, jeżeli nieruchomość podłączona została do sieci gazowej przed dniem złożeniem 
wniosku, 

7) oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług (dotyczy przedsiębiorców). 

2. Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, złożonego przez przedsiębiorcę, prowadzącego 
działalność gospodarczą w nieruchomości objętej wnioskiem, dla którego udzielone dofinansowanie stanowić 
będzie pomoc de minimis, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzenia Komisji (WE) 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 352 z dnia 24.12.2013 r., s.1), Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć: 
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a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach 
podatkowych albo oświadczenia o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie, 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis na formularzu stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia 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.). 

3. Pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r. 

4. Wniosek o dotację celową składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w terminie do dnia 
15 października każdego roku. 

5. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń. 

6. Wniosek o przyznanie dotacji weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy, a ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. 

7. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

8. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od ilości wniosków złożonych w danym roku 
oraz od wysokości środków finansowych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na zadania z zakresu ochrony 
środowiska w danym roku budżetowym. 

9. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie zadań określonych w § 3 ust. 1 niniejszych Zasad, których realizacja 
następuje nie wcześniej jak po podpisaniu umowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew, o której mowa dalej 
w § 6 ust. 1. 

§ 6. 1. Dotacja przekazywana jest w oparciu o umowę w sprawie udzielenia dotacji zawartą przez 
wnioskodawcę z Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew, w trybie określonym w tej umowie. 

2. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew rozliczenie 
dotacji wraz z dokumentami rozliczeniowymi w terminie nie później niż do 30 listopada każdego roku. 

3. Przekazanie dotacji celowej nastąpi po rozliczeniu zadania na podstawie formularza - „Rozliczenie 
z dotacji celowej” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszych Zasad. 

4. Podstawą rozliczenia będą udokumentowane koszty inwestycji to jest: faktury, rachunki wystawione na 
Wnioskodawcę. 

§ 7. 1. W celu rozliczenia dotacji, przed przekazaniem środków Wnioskodawca do wniosku                      
o rozliczenie dotacji celowej załącza potwierdzone przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska za 
zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich dokumentów: 

1) oświadczenie Wnioskodawcy, o którym mowa w § 3 ust 5, 

2) faktury, rachunki świadczące o poniesionych kosztach wystawione na Wnioskodawcę z wyodrębnioną 
wartością netto dla każdej pozycji i dla wartości całkowitej, a w przypadku braku wyraźnie określonego 
zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne 
zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład całej kwoty, ujętej na fakturze VAT bądź 
rachunku, 

3) imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali, 
potwierdzający fizyczną likwidację starego kotła opalanego paliwem stałym. W przypadku pieca kaflowego 
dokument od kominiarza potwierdzający trwałe odłączenie źródła ciepła od przewodów kominowych. 

4) umowę z dostawcą medium grzewczego (dotyczy kotłów gazowych) dla Wnioskodawców, którzy 
podłączyli nieruchomość do sieci gazowej po dniu złożenia wniosku, 

5) protokół odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności w przypadku podłączenia do sieci 
gazowej, a dla pozostałych zadań protokół odbioru prac wykonawcy realizującego zadanie zaakceptowany 
przez Wnioskodawcę, 

6) karta produktu i etykieta energetyczna źródła ciepła potwierdzające spełnienie wymagań technicznych 
określonych w załączniku nr 1 do niniejszych Zasad, 
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7) zdjęcie tabliczki znamionowej, 

8) w przypadku kotła na paliwo stałe: 

a) certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign), 

b) umowa licencyjna (lub dokument równoważny) dla producenta źródła ciepła na posługiwanie się 
certyfikatem wystawionym na inną firmę. 

2. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek w przedłożonych dokumentach wymagane jest 
dokonanie korekty i dostarczenie poprawnie sporządzonych dokumentów w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

3. Przy rozliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane, poniesione przez 
Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków prawidłowo wystawionych 
na Wnioskodawcę, przy zachowaniu limitu dofinansowania określonego w § 4 ust. 2. 

4. Przekazanie środków z udzielonej dotacji następuje po wykonaniu prac objętych wnioskiem oraz po 
złożeniu rozliczenia dotacji i uznania go za prawidłowe. 

§ 8. W przypadku zaprzestania korzystania z kotła, na wymianę którego uzyskano dotację w okresie 
krótszym niż pięć lat, dotacja podlega zwrotowi. 

§ 9. Miasto i Gmina Pleszew dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w 5 okresie 
trwałości w budynku/lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem. 

§ 10. Udzielona dotacja podlega zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia                  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami). 

§ 11. W przypadku pozyskania przez Miasto i Gminę Pleszew środków zewnętrznych, należy spełnić 
wymagania określone w regulaminie dla ubiegających się o dofinasowanie ze środków tych funduszy.
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Załącznik Nr 1 do Zasad

Rodzaj zabudowy
Realizowane źródło ciepła
Klasyfikacja kosztów i wymagania techniczne

Budynek
jednorodzinny

Lokal w
budynku

jednorodzinnym

Budynek
wielorodzinny

Lokal w budynku
wielorodzinnym

system ogrzewania elektrycznego (Zakup/montaż urządzenia grzewczego
elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych
wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika
akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem).

50%
5000 zł.

50%
3000 zł.

50%
iloczyn lokali x 2000

zł.

50%
3000 zł.

kocioł gazowy kondensacyjny (zakup/ montaż kotła gazowego
kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i
regulacją, układem doprowadzania powietrza i odprowadzaniem spalin,
zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem,
zbiornikiem na gaz) klasy efektywności energetycznej minimum A

50%
5000 zł.

50%
3000 zł.

50%
iloczyn lokali x 2000

zł.

50%
3000 zł.

pompa ciepła – wszystkie rodzaje (zakup/ montaż pompy ciepła z
osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym, zbiornikiem cwu z
osprzętem) klasy efektywności energetycznej minimum A+

50%
5000 zł.

50%
3000 zł.

50%
iloczyn lokali x

2000 zł.

50%
3000 zł.

kocioł olejowy kondensacyjny (zakup/ montaż kotła olejowego
kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i
regulacją, układem odprowadzania powietrza i odprowadzania spalin,
zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem,
zbiornikiem na olej) klasy efektywności energetycznej minimum A

50%
5000 zł.

50%
3000 zł.

50%
iloczyn lokali x 2000

zł.

50%
3000 zł.

kocioł na węgiel z zamontowanym analizatorem spalin, który w sposób
ciągły mierzy stężenie tlenu w spalinach wylotowych wraz z układem
sterowania, wykorzystując pomiar tlenu do automatycznej zmiany
parametrów pracy kotła, (zakup/ montaż kotła na węgiel z automatycznym
podawaniem paliwa (węgiel kamienny w formie groszku) z osprzętem, z
armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i
odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym,
zbiornikiem cwu z osprzętem) klasy efektywności energetycznej
minimum B, V klasa Eco-design
- kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak
możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;

50%
2000 zł.

50%
1500 zł.

50%
iloczyn lokali x 1500

zł.

50%
1500 zł.
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kocioł na Pelet drzewny (Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z
automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą
zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i
odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym,
zbiornikiem cwu z osprzętem) klasy
efektywności energetycznej minimum A+, V klasa Eco-design

50%
5000 zł.

50%
3000 zł.

50%
iloczyn lokali x 2000

zł.

50%
3000 zł.

kocioł zgazowujący drewno (Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno
z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem
doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem
akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.) klasy

efektywności energetycznej minimum A+, V klasa Eco-design.
Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do
zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.
Do dofinansowania nie są kwalifikowane urządzenia
wielopaliwowe.

50%
5000 zł.

50%
3000 zł.

50%
iloczyn lokali x 2000

zł.

50%
3000 zł.

Szczegółowe wymagania prawne odnoszące się do zadań finansowanych w ramach udzielanej dotacji celowej

1. Pompy ciepła powietrze/woda

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda 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. Pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda 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 etykiety energetycznej.

3. Pompy ciepła powietrze/powietrze

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011
z dnia 4 maja 2011 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania
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energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów. Pompy ciepła muszą spełniać w
odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i
etykiety energetycznej.

4. Gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

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 2017r.
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.

5.Kotły gazowe i olejowe

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.

6. Kotły na paliwo stałe

Zakupione i montowane w ramach Programu kotły na: węgiel, zgazowujące drewno, pellet drzewny, pellet drzewny o podwyższonym standardzie, muszą
spełniać co najmniej 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).
Dodatkowo:
- kotły na węgiel muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum B zgodną z rozporządzeniem Komisji
(UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
- kotły zgazowujące drewno muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną
z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
- kotły na pellet drzewny muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń klasę efektywności energetycznej minimum A+ zgodną
z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
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Załącznik Nr 2 do Zasad

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ

1. NAZWA I ADRES WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko

Adres
zamieszkania

Nr telefonu

2. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI

Adres realizacji zadania

Tytuł prawny do
nieruchomości

NIP/PESEL

3. INFORMACJE O ZADANIU INWESTYCYJNYM

Istniejące źródło ciepła
- typ i moc kotła opalanego paliwem stałym,
- rodzaj i średnie zużycia paliwa stałego/rok
- powierzchnia użytkowa lokalu/budynku

Planowane źródło ciepła:
- typ i moc kotła,

4. PRZEWIDYWANE REZULTATY, KTÓRE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE W WYNIKU REALIZACJI ZADANIA

5. WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA – ZAKUP I MONTAŻ ŻRÓDŁA CIEPŁA

Całkowity koszt realizacji zadania, w tym:

- własne środki

- inne środki (wymienić jakie:
……………………………………………)

- wnioskowana kwota z dotacji

Wnioskowana dotacja stanowi % kosztów

6. Załączniki do wniosku zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej, na zadania z zakresu poprawy jakości
powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew:

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)

2. Pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego imiennie
współwłaściciela.

3. Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (wystawione na wnioskodawcę) o ile przepisy tego wymagają.

4. Zdjęcie wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła.

5. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć:
a) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową;
b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy,

c) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia, określającą zasady finansowania tej
inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi lub Zarządcy do składania wniosku
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o dofinansowanie przedsięwzięcia i zawarcia umowy z Miastem i Gminą Pleszew.

6. Umowa z dostawcą gazu, jeżeli nieruchomość podłączona została do sieci gazowej przed dniem złożeniem wniosku.

7. Oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług (dotyczy przedsiębiorców).

Oświadczam, że:

1. budynek został oddany do użytku, na podstawie pozwolenia na budowę uzyskanego przed dniem 1
maja 2018 r.,

2. zapoznałam/em się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku tj. Zasadami udzielania dotacji
celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz
rozumiem zawarte w nich prawa i obowiązki,

3. łączna kwota dofinasowania planowanego do realizacji przedsięwzięcia ze wszystkich środków
publicznych nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,

4. jest mi znana odpowiedzialność karna, w szczególności za złożenie podrobionego, przerobionego,
poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenia nierzetelnego, pisemnego
oświadczenia dotyczącego okoliczności mające istotne znaczenie dla uzyskania dotacji celowej
udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na poprawę jakości powietrza wynikająca z art. 297
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

……………………………. ……………………………………..

miejscowość i data podpis Wnioskodawcy

Potwierdzam kompletność złożonych dokumentów wymieniowych we wniosku.

……………………………. ……………………………………..

data podpis
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Załącznik Nr 3 do Zasad

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na
poprawę jakości powietrza

dotyczy Umowy nr……………. z dnia…………………..

1. Zestawienie faktur /rachunków do rozliczenia dotacji celowej:

Lp.
Nr faktury/
rachunku

Data
faktury/
rachunku

NIP
Wystawcy

Treść
faktury/
rachunku

Data
zapłaty

Kwota
w zł

Nr pozycji
w księgach

rachunkowych

w tym
z przyznanej
dotacji celowej
z budżetu MiG

Pleszew

Ogółem

2. Całkowity koszt realizacji zadania ....................................................................................................
3. Źródło finansowania zadania:

- środki z dotacji Miasta i Gminy Pleszew..............................................................................................

- środki własne........................................................................................................................................

- inne (wymienić jakie)...........................................................................................................................

4. Harmonogram realizacji zadania:

- data rozpoczęcia..................................................................................................................................

- data zakończenia.................................................................................................................................

5. Miejsce realizacji zadania ..................................................................................................................

7. Numer konta do przekazania dotacji………………………………………………………………...

8. Oświadczam, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia w budynku/lokalu:

1) nie są zainstalowane oraz użytkowane źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według
normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,

2) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub
przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne)
spełniają docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu aktów prawa
miejscowego, w tym uchwały antysmogowej województwa wielkopolskiego,

3) użyte zostały wyłącznie fabrycznie nowe wyroby budowlane, które zostały użyte i zamontowane po raz
pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

4) łączna kwota dofinasowania zrealizowanego przedsięwzięcia ze wszystkich środków publicznych nie
przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,

5) jest mi znana odpowiedzialność karna, w szczególności za złożenie podrobionego, przerobionego,
poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenia nierzetelnego, pisemnego
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oświadczenia dotyczącego okoliczności mające istotne znaczenie dla uzyskania dotacji celowej
udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na poprawę jakości powietrza wynikająca z art. 297
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

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

podpis Wnioskodawcy

Załączniki:

1) faktury, rachunki świadczące o poniesionych kosztach wystawione na Wnioskodawcę z wyodrębnioną
wartością netto dla każdej pozycji i dla wartości całkowitej, a w przypadku braku wyraźnie określonego
zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne
zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład całej kwoty, ujętej na fakturze VAT bądź
rachunku,

2)  imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali,

potwierdzający fizyczną likwidację starego kotła opalanego paliwem stałym. W przypadku pieca kaflowego

dokument od kominiarza potwierdzający trwałe odłączenie źródła ciepła od przewodów kominowych.

3) umowa z dostawcą medium grzewczego (dotyczy kotłów gazowych) dla Wnioskodawców, którzy
podłączyli nieruchomość do sieci gazowej po dniu złożenia wniosku,

4) protokół odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności w przypadku podłączenia do sieci
gazowej, a dla pozostałych zadań protokół odbioru prac wykonawcy realizującego zadanie zaakceptowany
przez Wnioskodawcę,

5) karta produktu i etykieta energetyczna źródła ciepła,

6) zdjęcie tabliczki znamionowej,

7) w przypadku kotła na paliwo stałe:

a) certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign),

b) umowa licencyjna (lub dokument równoważny) dla producenta źródła ciepła na posługiwanie się

certyfikatem wystawionym na inną firmę.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r

Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2021 r. poz. 1973) rada gminy w drodze uchwały określa zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie
lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.

Rada Miejska w Pleszewie podjęła uchwałę nr IX/74/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie
Miasta i Gminy Pleszew.

W w/w uchwale określono zasady obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej
rozliczania. Miasto Pleszew w badaniach powietrza znajduje się w strefie wielkopolskiej, która w rocznej
ocenie jakości powietrza w województwie wielkopolskim wykonywanej przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Poznaniu została sklasyfikowana jako strefa, na której przekroczone są poziomy
dopuszczalne lub docelowe stężeń zanieczyszczeń.

W celu likwidacji niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej, podjęto działania
poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew poprzez wprowadzenie uregulowań
pozwalających udzielać dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i
Gminy Pleszew

Biorąc pod uwagę koniecznosć doprecyzowania zapisów w/w uchwały w zakresie kryteriów wyboru
inwestycji do dofinansowania, wysokości dofinasowania dla poszczególnych przypadków, niezbędnych
dokumentów koniecznych do złożenia wniosku w celu uzyskania dotacji i jej późniejszego rozliczenia
zasadne jest podjęcie nowej uchwały nadając jej jednocześnie nową treść.
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