
UCHWAŁA NR VII/150/2015
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji na terenie miasta Kielce

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 5941), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 12322), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 11723), uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta 
Kielce jest udzielana na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

1) trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmiana na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b) ogrzewanie gazowe,

c) ogrzewanie elektryczne,

d) ogrzewanie olejowe,

e) zastosowanie pompy ciepła,

2) ograniczenie zużycia paliwa stałego poprzez zastosowanie pompy ciepła lub kolektorów słonecznych do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.

2. Zadania, o których mowa w §1 ust. 1 dotyczą systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym, które 
stanowią trwałe wyposażenie budynku (lokalu) tj. piec/kocioł musi być trwale związany z podłożem lub ścianą, 
np. przymurowany, przyspawany, a w przypadku kotła połączony z kominem i instalacją centralnego 
ogrzewania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) kolektorze słonecznym – rozumie się przez to urządzenie pozyskujące energię cieplną

1) zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 
379 i 1072

2) zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457, 
822, 1101, 1146, 1322 i 1662.

3) zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r.Nr 117, poz. 676 i Nr 232 poz. 1378.
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z promieniowania słonecznego z wyłączeniem paneli fotowoltaicznych,

2) pompie ciepła – rozumie się przez to urządzenie do ogrzewania budynku (lokalu) lub do podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej ciepłem pobranym z otoczenia, z wyłączeniem klimatyzatorów,

3) Programie – rozumie się przez to Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce przyjęty 
uchwałą Rady Miasta Kielce,

4) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego 
formę prawną, zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014),

5) Wnioskodawcy – rozumie się przez to podmiot określony w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), 
uczestnika Programu, posiadającego tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego,

6) zadaniu – rozumie się przez to wykonanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,

o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmianie na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

b) ogrzewanie gazowe,

c) ogrzewanie elektryczne,

d) ogrzewanie olejowe,

e) zastosowanie pompy ciepła,

oraz na ograniczeniu zużycia paliwa stałego poprzez zastosowanie pompy ciepła lub kolektorów 
słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Rozdział 2.
Zasady udzielania dotacji

§ 3. 1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek.

2. Wnioskodawcy mogą starać się o uzyskanie dotacji do planowanych do wykonania zadań dotyczących 
nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Kielce.

3. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów kwalifikowanych realizacji 
zadania, w szczególności:

1) kosztów trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym,

2) kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania,

3) kosztów zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji wewnętrznej instalacji związanej

z nowym źródłem ogrzewania,

4) kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania 
nowego źródła ogrzewania,

5) kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej a także kosztów zakupu i montażu urządzeń węzła 
cieplnego jeśli jest on własnością Wnioskodawcy,

6) kosztów zakupu i montażu instalacji pomp ciepła lub kolektorów słonecznych.

4. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zadań niezaliczonych do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

5. Dotacja nie może być wykorzystana na:
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1) dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano – wykonawczy montażu 
instalacji),

2) budowę zewnętrznych sieci gazowych, ciepłowniczych i energetycznych,

3) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku (lokalu),

4) zakup i montaż urządzeń węzła cieplnego jeśli nie jest on własnością Wnioskodawcy.

6. Wysokość przyznawanej dotacji wynosi:

1) dla zadania określonego w §1 ust. 1 pkt 1 – proporcjonalnie 290 zł za każdy 1 kW mocy nowego 
ogrzewania, przy założeniu, że zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej 
powierzchni budynku (lokalu),

2) dla zadania określonego w §1 ust. 1 pkt 2 – proporcjonalnie 1100 zł za 1 m2 powierzchni czynnej 
kolektorów słonecznych, przy założeniu, że na 1 m2 powierzchni budynku (lokalu) przypada nie więcej niż 
0,03 m2 powierzchni czynnej kolektora oraz proporcjonalnie 2200 zł za 1 kW mocy zamontowanej pompy 
ciepła przy założeniu, że zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 15 W/m2 powierzchni budynku 
(lokalu).

7. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe, z gwarancją, które zostały zamontowane po raz 
pierwszy, a także spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

8. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych 
bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu podawana będzie corocznie

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji.

10. Przyznawanie dotacji w roku budżetowym odbywa się do wysokości środków finansowych 
zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Kielce.

11. W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Kielce 
na zadania, o których mowa w niniejszej uchwale lub pozyskania dodatkowych środków finansowych z innych 
źródeł, dopuszcza się możliwość kontynuowania rozpatrywania złożonych wniosków lub ogłoszenia kolejnego 
naboru wniosków w roku budżetowym. Realizacja takich wniosków odbywa się zgodnie z zasadami 
regulującymi wydatkowanie tych środków.

Rozdział 3.
Kryteria wyboru zadań do finansowania

§ 4. Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:

1) formalne tj. złożenie wniosku o udzielenie dotacji i o rozliczenie dotacji na obowiązującym wzorze 
wniosku, kompletnego, prawidłowo podpisanego i posiadającego wymagane załączniki;

2) merytoryczne obejmujące zadania:

a) wymienione w §1 i §3 ust. 3 uchwały,

b) określone dokumentacją montażu instalacji,

c) których realizacja nastąpi w roku przyznania dotacji,

d) dopuszczalne w zakresie wnioskowanej pomocy publicznej (dot. przedsiębiorców).

Rozdział 4.
Tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji

§ 5. 1. Nabór wniosków rozpoczyna się po podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze 
wniosków do Programu.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej 
przekazanego Radzie Miasta Kielce na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 3 – Poz. 1415_______________________________________________________________________________________________________________



3. Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu w danym roku budżetowym będzie zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce.

4. Wzory wniosków o udzielenie dotacji i rozliczenie dotacji z wykazem niezbędnych dokumentów, które 
należy do nich dołączyć oraz wzór umowy stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze wniosków do 
Programu na dany rok.

5. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Miasta Kielce.

6. Złożone wnioski o udzielenie dotacji zostaną poddane ocenie spełnienia wymogów formalnych. Oceny 
dokonują pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Kielce w terminie 14 dni od daty ich wpływu do 
Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

7. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych wniosku o udzielenie dotacji 
Wnioskodawca zostanie jednorazowo wezwany, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do 
uzupełnienia wniosku. Wybrany sposób wezwania do uzupełnienia wniosku określa Wnioskodawca we 
wniosku o udzielenie dotacji. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

8. Wniosek niespełniający wymogów formalnych, o których mowa w §4 pkt 1 i nie uzupełniony w trybie 
opisanym w §5 ust. 7 zostanie odrzucony.

9. W przypadku wniosków spełniających wymogi formalne, upoważnieni przez Prezydenta Miasta Kielce 
pracownicy Wydziału Środowiska dokonują oględzin w miejscu planowanej realizacji zadania. Termin 
oględzin zostanie ustalony telefonicznie z Wnioskodawcą. Z oględzin sporządzany jest protokół podpisany 
przez pracowników Wydziału Środowiska i Wnioskodawcę.

10. Złożone wnioski o udzielenie dotacji, spełniające wymogi formalne opiniuje Komisja powołana przez 
Prezydenta Miasta Kielce.

11. W ramach opiniowania o którym mowa w §5 ust. 10 dokonywana jest ocena wniosków oraz 
protokołów z oględzin.

12. Wniosek zostanie odrzucony w przypadku:

1) gdy nie odpowiada ustaleniom dokonanym podczas oględzin, o których mowa w §5 ust. 9,

2) złożenia po realizacji zadania,

3) innych braków stwierdzonych przez Komisję.

13. Komisja sporządza protokół zawierający listę ocenionych wniosków o udzielenie dotacji.

14. O przyczynach odrzucenia wniosku, o których mowa w §5 ust. 8 i 12 Wnioskodawca zostanie 
poinformowany w formie pisemnej.

15. Prezydent Miasta Kielce lub osoba upoważniona dokonuje ostatecznej akceptacji oceny wniosków 
dokonanej przez Komisję, o której mowa w §5 ust. 10.

16. Po akceptacji wniosku o udzielenie dotacji przez Prezydenta Miasta Kielce lub osobę upoważnioną 
zawiadamia się Wnioskodawcę, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o terminie i miejscu 
zgłoszenia się w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji. Wybrany sposób zawiadomienia określa 
Wnioskodawca we wniosku o udzielenie dotacji.

17. Niezgłoszenie się Wnioskodawcy w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy

o udzielenie dotacji uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z udziału w Programie.

18. Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji zadania po zawarciu umowy o udzielenie dotacji, 
w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych.

§ 6. 1. Po zakończeniu realizacji zadania Wnioskodawca składa podpisany wniosek o rozliczenie dotacji 
w terminie określonym w umowie, o której mowa w §5 ust. 18 wraz z dokumentami, w tym również 
oryginałami faktur VAT (do wglądu) potwierdzającymi w szczególności:

1) wykonanie zadania,

2) poniesienie kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, na które przyznana została dotacja.
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2. Złożone wnioski o rozliczenie dotacji zostaną poddane ocenie spełnienia wymogów formalnych. Oceny 
dokonują pracownicy Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Kielce w terminie 14 dni od daty ich wpływu do 
Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

3. W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymogów formalnych we wniosku o rozliczenie dotacji 
Wnioskodawca zostanie jednorazowo wezwany, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do 
uzupełnienia wniosku. Wybrany sposób wezwania do uzupełnienia wniosku określa Wnioskodawca we 
wniosku o rozliczenie dotacji. Rozpatrzenie wniosku o rozliczenie dotacji następuje po jego uzupełnieniu.

4. W przypadku wniosków o rozliczenie dotacji, spełniających wymogi formalne, upoważnieni przez 
Prezydenta Miasta Kielce pracownicy Wydziału Środowiska dokonują oględzin wykonania i funkcjonowania 
zadania pod kątem jego zgodności z umową. Termin oględzin zostaje ustalony telefonicznie z Wnioskodawcą. 
Z oględzin sporządza się protokół, który podpisują upoważnieni pracownicy Wydziału Środowiska 
i Wnioskodawca.

5. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Kielce lub osobę upoważnioną.

6. Zatwierdzony protokół jest podstawą do przekazania dotacji na rachunek bankowy wskazany przez 
Wnioskodawcę.

Rozdział 5.
Dotacje dla przedsiębiorców

§ 7. 1. Dotacja dla przedsiębiorców stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie z wymogami 
określonymi:

1) w Rozporządzeniu 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. Urz. UE seria L, 
Nr 352 z 24.12.2013) lub

2) w Rozporządzeniu 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 seria L, Nr 352 z 24.12.2013) w przypadku gdy udzielana jest jako pomoc de minimis 
w rolnictwie.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy zobowiązany jest do przedłożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub 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 lub oświadczeń o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 
pomocy w tym okresie,

2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 
311 ze zm.),

3) dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia na żądanie Urzędu 
Miasta Kielce.

3. Prawidłowo złożone wnioski rozpatrywane będą z uwzględnieniem zachowania wszystkich wymogów, 
uprawniających do otrzymania pomocy, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4-8.

4. O udzielenie dotacji może ubiegać się przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą niezależnie 
od jej formy i sposobu finansowania.

5. Przedsiębiorca, przy zachowaniu wszystkich wymogów określonych w uchwale, może ubiegać się 
o uzyskanie dotacji, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku 
podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200.000 EUR.

6. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie transportu drogowego towarów, przy zachowaniu 
wszystkich wymogów określonych w uchwale, może ubiegać się o uzyskanie dotacji, jeżeli wartość pomocy 
brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat 
podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 100.000 EUR.
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7. Przedsiębiorca, który wykonuje zarówno działalność polegającą na transporcie drogowym towarów jak 
i inną, do której stosuje się pułap wynoszący 200.000 EUR, może ubiegać się o przyznanie dotacji, stosując 
pułap wynoszący 200.000 EUR - pod warunkiem rozdzielenia obu rodzajów działalności lub wyodrębnienia 
kosztów w sposób gwarantujący nieprzekroczenie obniżonego limitu stosowanego w sektorze transportowym.

8. Przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze rolnym może ubiegać się o przyznanie dotacji, jeżeli 
wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch 
poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 15.000 EUR.

§ 8. Równowartość pomocy w EUR ustala się według średniego kursu walut obcych, ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielania pomocy.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale zastosowanie mają postanowienia §5 i §6 
uchwały.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 10. Roczny wykaz zawierający informacje o liczbie złożonych wniosków w ramach Programu, kwotach 
przyznanych dotacji oraz rodzaju i liczbie zadań, na których realizację udzielono dotacji zamieszcza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce.

§ 11. Traci moc uchwała Nr LVII/1000/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 
miasta Kielce.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

2. Postanowienia zawarte w Rozdziale 5 uchwały obowiązują od dnia wejścia uchwały w życie do dnia 
określonego w art. 8 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. Urz. UE 
seria L, Nr 352 z 24.12.2013) oraz do dnia określonego w art. 7 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 seria L, Nr 352 z 24.12.2013) t.j. do dnia 31 grudnia 
2020r. z możliwością ich stosowania w okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2021r.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Kielce

Joanna Winiarska
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