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UCHWAŁA NR XXIX.274.2021
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie
kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na
proekologiczne
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 403 ust. 2, 4-6 w związku z art. 400a
ust. 1 pkt 5 i pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
poz. 1378, poz. 1565, poz. 2127 i poz. 2338) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na
dofinansowanie kosztów realizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki inwestycji związanych z ochroną
powietrza, polegających na ograniczeniu niskiej emisji poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych
kotłów oraz miejscowych ogrzewaczy powietrza na paliwa stałe na niskoemisyjne urządzenia grzewcze albo
poprzez przebudowę instalacji grzewczej wynikającą z likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego kotła na
paliwo stałe lub miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe, a w szczególności:
1) kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania;
2) tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji;
3) sposób rozliczenia dotacji.
§ 2. Środki finansowe na dotacje celowe pochodzą z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki.
§ 3. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Mińsk Mazowiecki;
2) inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła – należy przez to rozumieć trwałą wymianę
niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe (niespełniającego wymogów klasy 5 wg norm
PN-EN 303-5:2012) lub miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe (niespełniającego norm
określonych w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. U. UE
L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn. zm.)) na niskoemisyjne urządzenie grzewcze, to jest:
a) pompę ciepła (klasa efektywności energetycznej nie niższa niż A+ dla temperatury zasilania 55oC),
b) kocioł gazowy (klasa efektywności energetycznej nie niższa niż A),
c) kocioł LPG (klasa efektywności energetycznej nie niższa niż A),
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d) kocioł elektryczny,
e) kocioł olejowy (klasa efektywności energetycznej nie niższa niż A);
3) inwestycji polegającej na przebudowie instalacji grzewczej – należy przez to rozumieć modernizację
instalacji grzewczej wynikającą z dokonywanej jednocześnie likwidacji niskosprawnego i nieekologicznego
kotła na paliwo stałe (niespełniającego wymogów klasy 5 wg norm PN-EN 303-5:2012) lub miejscowego
ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe (niespełniającego norm określonych w załączniku II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. U. UE L 193 z 21.7.2015, str. 100, z późn.
zm.));
4) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot składający wniosek o udzielenie dotacji celowej na
realizację inwestycji związanej z ochroną powietrza, należący do kategorii:
a) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- przedsiębiorcy,
b) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi;
5) kosztach kwalifikowanych inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła – należy przez to rozumieć
podlegające dofinasowaniu, udokumentowane koszty:
a) zakupu nowego źródła ciepła,
b) zakupu osprzętu niezbędnego do instalacji nowego źródła ciepła,
c) usług montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła,
d) zakupu zasobnika ciepłej wody użytkowej,
e) zakupu czujnika czadu - w przypadku instalacji jako nowe źródło ciepła kotła gazowego, LPG,
olejowego,
f) zakupu czujnika gazu - w przypadku instalacji jako nowe źródło ciepła kotła gazowego, LPG,
g) usługi trwałego demontażu dotychczasowego źródła ciepła,
h) przyłączenia do sieci gazowej, tj. wykonania instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku bądź
lokalu w granicach nieruchomości, na której znajduje się budynek objęty przyłączeniem do sieci
gazowej, z wyłączeniem kosztów zaprojektowania indywidualnej instalacji gazowej budynku bądź
lokalu;
- poniesione przez Dotowanego po dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, o której mowa
w § 10;
6) kosztach kwalifikowanych inwestycji polegającej na przebudowie instalacji grzewczej – należy przez to
rozumieć podlegające dofinansowaniu, udokumentowane koszty:
a) modernizacji istniejącej instalacji grzewczej związane z likwidacją dotychczasowego źródła ciepła,
w tym koszty usług i zakupu urządzeń i materiałów instalacyjnych,
b) usługi trwałego demontażu likwidowanego źródła ciepła,
- poniesione przez Dotowanego po dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, o której mowa
w § 10;
7) Dotowanym – należy przez to rozumieć podmiot, z którym Miasto zawarło umowę o udzielenie dotacji
celowej na realizację inwestycji związanej z ochroną powietrza.
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§ 4. 1. W przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła na kocioł gazowy, kocioł LPG,
kocioł elektryczny albo kocioł olejowy dotacja celowa wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
jednak niż 5 000 zł.
2. W przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła na pompę ciepła dotacja celowa wynosi
80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 8 000 zł.
3. W przypadku inwestycji polegającej na przebudowie instalacji grzewczej dotacja celowa wynosi 90%
kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1 500 zł.
§ 5. 1. Dotacją celową objęte są tylko koszty kwalifikowane inwestycji z zakresu ochrony powietrza
określonej w umowie o udzielenie dotacji celowej, której realizacja zostanie zakończona do dnia
30 października danego roku budżetowego, poniesione w tym terminie.
2. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie inwestycji realizowanej na nieruchomości
położonej w granicach administracyjnych miasta Mińsk Mazowiecki.
3. Dotacją celową objęte są źródła ciepła i materiały, o których mowa w § 3 pkt 5 albo pkt 6, jeżeli są
fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz są dopuszczone do użytkowania w Polsce.
4. Dotacja celowa nie może być przeznaczona na dofinansowanie inwestycji realizowanej w budynkach
w budowie.
§ 6. 1. Dotacja celowa z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki nie może służyć pokryciu wydatków
finansowanych ze środków publicznych pozyskanych na ten sam zakres z innych źródeł.
2. Dotacja celowa z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki może służyć pokryciu kosztu podatku od towarów
i usług poniesionego w zakresie wydatków, o których mowa w § 3 pkt 5 bądź pkt 6, tylko w przypadku gdy
Wnioskodawca nie jest uprawniony do odzyskania kosztu tego podatku.
§ 7. 1 W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dotacja
stanowi:
1) pomoc de minimis, o której mowa 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 L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r., z późn. zm.) lub
2) pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa 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 L 352/9 z dnia 24 grudnia 2013 r., z późn. zm.)
w przypadku, gdy będzie udzielana podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie rolnictwa i będzie
wykorzystywana w prowadzonej działalności rolniczej lub
3) pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE)
nr 717/2014 z dnia 28 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. U. UE L
190 z 28.06.2014, s.45, z późn. zm.), w przypadku, gdy będzie udzielana podmiotowi prowadzącemu
działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury na realizację zadań związanych z tą działalnością.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1:
1) pkt 1 – może być udzielona do 31 grudnia 2023 r.;
2) pkt 2 – może być udzielona do 31 grudnia 2027 r.;
3) pkt 3 – może być udzielona do 31 grudnia 2022 r.
3. Udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 1, następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej
pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
Rozdział 2.
Kryteria wyboru działania do dofinansowania i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej
§ 8. 1. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty, o których mowa w § 3 pkt 4.
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2. Jeżeli nieruchomość, na której realizowana ma być inwestycja, stanowi przedmiot współwłasności albo
współużytkowania wieczystego, z wnioskiem wystąpić może jeden ze współwłaścicieli albo
współużytkowników wieczystych, jeżeli załączy do wniosku pisemną zgodę wszystkich pozostałych
odpowiednio współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych na realizację inwestycji oraz na wypłatę
dotacji wskazanemu współwłaścicielowi albo współużytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli Wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa do wniosku o udzielenie dotacji celowej należy
załączyć uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła.
4. Jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości do wniosku
należy załączyć zgodę właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości na realizację inwestycji.
§ 9. 1. Wysokość środków finansowych na dotacje określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.
2. Dotacje celowe będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel
w budżecie Miasta.
§ 10. Dotacja celowa udzielana jest Wnioskodawcy na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej.
§ 11. Wnioskodawca o dotację celową udzielaną na podstawie uchwały może ubiegać się tylko raz
w odniesieniu do danej nieruchomości.
§ 12. 1. W pierwszym półroczu roku budżetowego Burmistrz Miasta ogłasza o puli środków
przeznaczonych na dotacje celowe na podstawie uchwały na dany rok budżetowy na stronie internetowej
Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Mińsk Mazowiecki. Ogłoszenie może być także zamieszczone w prasie lokalnej.
2. W przypadku wyczerpania przed dniem 30 czerwca danego roku budżetowego, w wyniku zawarcia
umów o udzielenie dotacji celowych, środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe z zakresu
ochrony powietrza w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na dany rok budżetowy, Burmistrz Miasta ogłasza
o tym w sposób, o którym mowa w ust. 1.
§ 13. 1. Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza udzielana jest na wniosek.
2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, należy
złożyć w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku budżetowego, w którym realizowana będzie
inwestycja. Wniosek złożony w innym terminie nie podlega rozpatrzeniu.
3. Wniosek składa się w formie pisemnej. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:
1) jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności albo współużytkowania wieczystego – oświadczenie
wszystkich pozostałych współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych nieruchomości
o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji oraz na wypłatę dotacji wskazanemu współwłaścicielowi albo
współużytkownikowi wieczystemu, będącemu Wnioskodawcą, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) Jeżeli Wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa do wniosku o udzielenie dotacji celowej składanego
przez wspólnotę mieszkaniową posiadającą wspólną kotłownię, należy załączyć uchwałę o wyrażeniu
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła;
3) Jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości do wniosku
należy załączyć zgodę właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości na realizację inwestycji;
4) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez pełnomocnika Wnioskodawcy;
5) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących wniosek do działania w imieniu
Wnioskodawcy – w przypadku Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną i niewpisanego do Krajowego
Rejestru Sądowego.
5. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1, do wniosku o udzielenie dotacji celowej na realizację
inwestycji z zakresu ochrony powietrza, Wnioskodawca załącza dokumenty wymagane przepisami
art. 37 ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 708 oraz poz. 2377) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
art. 37 ust. 2a tej ustawy.
§ 14. Wnioski o udzielenie dotacji celowej rozpatruje Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.
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§ 15. 1. Dotacja celowa jest przyznawana według kolejności wpływu kompletnych i prawidłowych
wniosków do wyczerpania puli środków przeznaczonych w budżecie Miasta na ten cel w danym roku
budżetowym.
2. Wnioski rozpatrywane są w kolejności daty złożenia w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki.
W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem operatora pocztowego decydująca jest data wpływu
wniosku do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.
3. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji celowej jest niekompletny lub nie spełnia innych wymagań
formalnych określonych w uchwale, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, Burmistrz Miasta wzywa
pisemnie Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub usunięcia stwierdzonych braków lub nieprawidłowości
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub nieusunięcia
stwierdzonych braków lub nieprawidłowości w zakreślonym terminie, Burmistrz Miasta pozostawia wniosek
bez rozpoznania. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie wyklucza możliwości ponownego złożenia
wniosku przez Wnioskodawcę.
4. Wnioski prawidłowe pod względem formalnym rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia
prawidłowego wniosku.
5. Informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku przekazywana jest Wnioskodawcy pisemnie.
6. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, pod warunkiem dostępności środków przeznaczonych na ten
cel w budżecie Miasta, Wnioskodawca jest wzywany do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
7. Jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wnioskodawcę wezwania, o którym mowa w ust. 6,
umowa nie zostanie zawarta, uznaje się, że Wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o dotację celową,
a Burmistrz Miasta udziela dotacji celowej kolejnemu podmiotowi, który złożył kompletny i prawidłowy
wniosek o dotację celową.
§ 16. 1. Burmistrz Miasta odmawia udzielenia dotacji celowej, jeżeli przedsięwzięcie opisane we wniosku
nie stanowi inwestycji, o której mowa w § 3 pkt 2 albo pkt 3, wniosek został złożony przez osobę
nieuprawnioną, wniosek nie spełnia innych wymogów określonych uchwałą, Wnioskodawca nie spełnia
warunków dopuszczalności udzielenia pomocy, o której mowa w § 7, lub w przypadku, gdy została
wyczerpana pula środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na dany rok na dofinansowanie
przedsięwzięć, o których mowa w § 1.
2. Odmowa udzielenia dotacji celowej nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji
celowej na dofinansowanie inwestycji spełniającej warunki określone uchwałą.
Rozdział 3.
Sposób rozliczania dotacji
§ 17. Wszystkie wydatki poniesione na realizację inwestycji, będącej przedmiotem dotacji celowej
z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki muszą być udokumentowane dowodami księgowymi, w szczególności:
fakturami lub rachunkami wystawionymi na Dotowanego oraz dowodami zapłaty.
§ 18. 1. W celu rozliczenia udzielonej dotacji Dotowany jest zobowiązany złożyć wniosek o rozliczenie
dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza potwierdzający realizację inwestycji.
2. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza określa
załącznik nr 2 do uchwały.
3. Do wniosku o rozliczenie dotacji załącza się:
1) kopie wystawionych na Dotowanego rachunków i faktur potwierdzających poniesienie kosztów
kwalifikowanych wraz z kopiami dowodów zapłaty;
2) kopię dokumentu potwierdzającego złomowanie lub likwidację źródła ciepła;
3) dokumentację fotograficzną (co najmniej 5 zdjęć), wykonaną na różnych etapach realizacji inwestycji
istniejącego źródła ciepła, miejsca instalacji nowego źródła ciepła ze szczególnym uwzględnieniem:
tabliczki znamionowej nowego źródła ciepła, ogólnego widoku miejsca instalacji, widoku podłączenia
gazowego (jeśli dotyczy), zasobnika na ciepłą wodę (jeśli dotyczy) - dotyczy inwestycji polegającej na
wymianie źródła ciepła;
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4) kopię dokumentacji technicznej nowego źródła ciepła w zakresie określenia typu i rodzaju pieca, jego
funkcji, mocy i rodzaju paliwa - dotyczy inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła;
5) kopię dokumentu pierwszego uruchomienia źródła ciepła przez instalatora - dotyczy inwestycji polegającej
na wymianie źródła ciepła;
6) kopię dokumentacji technicznej wykonanego przyłącza do sieci gazowej - dotyczy inwestycji polegającej
na wymianie źródła ciepła, jeżeli w ramach inwestycji wykonano przyłącze do sieci gazowej.
§ 19. 1. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej podlega sprawdzeniu pod względem formalnym,
merytorycznym oraz pod względem gospodarności i celowości.
2. Weryfikacja wniosku o rozliczenie dotacji celowej dokonywana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia
kompletnego i prawidłowego wniosku o rozliczenie dotacji celowej.
§ 20. Wypłata dotacji celowej nastąpi na rachunek bankowy Dotowanego w terminie 14 dni od dnia
zaakceptowania przez Burmistrza Miasta wniosku o rozliczenie dotacji celowej na realizację inwestycji
z zakresu ochrony powietrza.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 23. 1. Wnioski o udzielenie dotacji w roku budżetowym 2021 przyjmowane są od dnia wejścia w życie
uchwały do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Po dniu wejścia w życie uchwały Burmistrz Miasta bez zbędnej zwłoki ogłasza na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń Miasta komunikat o zasadach i terminach udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany
źródeł ciepła na proekologiczne na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Dariusz Kulma

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–7–

Poz. 3771

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX.274.2021
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Numer wniosku ……..
(wypełnia Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony
powietrza polegającej na:
 przebudowie instalacji grzewczej
 wymianie niskosprawnego i nieekologicznego kotła/miejscowego
ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe na proekologiczne źródło
ciepła
I.

INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy
…………………..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Adres korespondencyjny Wnioskodawcy
….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………
4. PESEL1)/NIP2)/KRS3) Wnioskodawcy…………………………………………………………………………..
5. Forma prawna Wnioskodawcy:
 osoba fizyczna
 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
 osoba prawna nieprowadząca działalności gospodarczej
 osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
prowadząca działalność gospodarczą
 wspólnota mieszkaniowa
 jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą
prawną
 inny podmiot ……………………………………………
6. Nr rachunku bankowego Wnioskodawcy i nazwa banku……………….………………………

Dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.
Dla Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną i niepodlegającego wpisowi do Krajowego
Rejestru Sądowego.
3)
Dla Wnioskodawcy podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
1)
2)
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
II.
1.
2.
3.
4.

INFORMACJE O INWESTYCJI
Adres miejsca inwestycji………………………………………………………………………………………….
Numer ewidencyjny działki ……………………………..………………………………………………….….
Numer księgi wieczystej……………………………………………………………………………………………
Stan prawny nieruchomości i tytuł prawny dysponowania nieruchomością przez
Wnioskodawcę:
 własność
 użytkowanie wieczyste
 współwłasność4):
1) ……………………………………………..
2) ……………………………………………..
3) ……………………………………………..
 współużytkowanie wieczyste5):
1) ……………………………………………..
2) ……………………………………………..
3) ……………………………………………..
 nieruchomość wspólna w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)
 inne ………………………………………………………..

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS INWESTYCJI
dla inwestycji polegającej na przebudowie instalacji grzewczej:
a) szczegółowy opis zakresu prac planowanych w ramach przebudowy instalacji
grzewczej:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
b) dane likwidowanego źródła ciepła:
- nazwa źródła ciepła, klasa kotła …..….………………………………………………………….…..
- rodzaj paliwa……………………………………………………………………………………………………….
- ogrzewana powierzchnia [m2] ….……………………………………………………………………….
dla inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła:
a) dane likwidowanego źródła ciepła:
- nazwa źródła ciepła, klasa kotła …..….……………………………………………………………..
- rodzaj paliwa……………………………………………………………………………………………………...
- ogrzewana powierzchnia [m2] ….……………………………………………………………………….
b) rodzaj planowanego źródła ciepła:
 kocioł gazowy
4
5

Należy podać dane wszystkich współwłaścicieli.
Należy podać dane wszystkich współużytkowników wieczystych.
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 kocioł LPG
 kocioł elektryczny
 pompa ciepła
 kocioł olejowy
c) szczegółowy opis planowanej inwestycji, w tym planowane rozwiązania
techniczne: np. model planowanego źródła ciepła, moc planowanego źródła
ciepła, ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
6. Planowany termin realizacji inwestycji:
rozpoczęcie
……………………………………………………………………………………………………………………
zakończenie
…………………………………………………………………………………………………………………..
7. Szacowany koszt inwestycji:
brutto (kwota kosztów uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT))……….,6)
netto (kwota kosztów nieuwzględniająca podatku od towarów i usług (VAT))…….7)
w tym:
1) wnioskowana kwota dotacji8)…………………………………………………………złotych;
2) kwota ……………. złotych ze środków własnych i innych źródeł (w tym
środków publicznych z innych źródeł)
III.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (zaznaczyć właściwe)
 Zgoda współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych nieruchomości na
realizację zadania – zgodnie z Załącznikiem do wniosku o udzielenie dotacji.
 w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez pełnomocnika Wnioskodawcy pełnomocnictwo9) …………………………………..……………………………………………………………
 w przypadku wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi i niewpisanych
do Krajowego Rejestru Sądowego - dokumenty, potwierdzające uprawnienie
osób podpisujących wniosek do działania w imieniu Wnioskodawcy10):
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Kwotę brutto należy wskazać w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest uprawniony do
odzyskania kosztu podatku od towarów i usług (VAT) poniesionego w zakresie kosztów
inwestycji.
7
Kwotę netto należy wskazać w przypadku, gdy Wnioskodawca jest uprawniony do odzyskania
kosztu podatku od towarów i usług (VAT) poniesionego w zakresie kosztów inwestycji.
8
W przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła na kocioł gazowy, kocioł LPG, kocioł
elektryczny albo kocioł olejowy dotacja celowa wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
jednak niż 5 000 zł.
W przypadku inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła na pompę ciepła dotacja celowa
wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 8 000 zł.
W przypadku inwestycji polegającej na przebudowie instalacji grzewczej dotacja celowa wynosi
90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1 500 zł.
9
Wskazać załączone do wniosku pełnomocnictwo, w tym datę udzielenia.
10
Wskazać załączone do wniosku dokumenty.
6
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 W przypadku wnioskodawcy będącego wspólnotą mieszkaniową – uchwała o
wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła
ciepła,
 Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym Wnisokodawca ubiega
się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w
rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o
nieotrzymaniu tej pomocy w tym okresie – dotyczy Wnioskodawców
prowadzących działalność gospodarczą (bez względu na formę organizacyjnoprawną oraz sposób finansowania) lub prowadzących działalność w sektorze
rolnym lub w sektorze rybołówstwa.
 Wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis,
dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej
otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem 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.) – dotyczy Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą.
 Wypełniony formularz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i
przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie ze
wzorem określonym rozporządzeniem 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, z
późn. zm.) - dotyczy wyłącznie Wnioskodawców prowadzących działalność w
sektorze rolnym lub sektorze rybołówstwa.
IV.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1. Zobowiązuję się do przedstawienia w ramach rozliczenia dotacji dokumentu
potwierdzającego
złomowanie
bądź
likwidację
wymienianego
lub
likwidowanego źródła ciepła.
2. Oświadczam, że nie uzyskałem dofinansowania inwestycji ze środków
publicznych przyznanych na ten sam zakres z innych źródeł.
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3. Oświadczam, że koszt podatku od towarów i usług (VAT) poniesiony w związku
z realizacją inwestycji, której dotyczy wniosek:
 jest kosztem kwalifikowanym inwestycji i nie będzie można go odzyskać w
żaden sposób, dlatego przyznaną dotację rozliczę według poniesionych
kosztów brutto;
 możliwy jest do odliczenia w związku z prowadzoną działalnością, dlatego
przyznaną dotację rozliczę według poniesionych kosztów netto.

…………………………………………………………………
(data, czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELI/WSPÓŁUŻYTKOWIKA
WIECZYSTEGO/WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
Ja/ My* niżej podpisany/ podpisani*, który jestem/ którzy jesteśmy*
współwłaścicielem/współwłaścicielami/współużytkownikiem
wieczystym/współużytkownikami wieczystymi* nieruchomości położonej w Mińsku
Mazowieckim przy ulicy …………..…………………… numer ………….., składającej się z działki
numer
………………….,
nr
księgi
wieczystej…………………………….
oświadczam/
oświadczamy*, że wyrażam/ wyrażamy* zgodę na realizację w obrębie wskazanej
nieruchomości inwestycji z zakresu ochrony powietrza polegającej na:
 przebudowie instalacji grzewczej w wyniku likwidacji niskosprawnego
i nieekologicznego kotła na paliwo stałe lub miejscowego ogrzewacza
pomieszczeń na paliwo stałe
 wymianie niskosprawnego i nieekologicznego kotła/miejscowego ogrzewacza
pomieszczeń na paliwo stałe
Jednocześnie oświadczam/oświadczamy*, że wyrażam/wyrażamy* zgodę na wypłatę
na rzecz ……………………………………..……………………. – Wnioskodawcy dotacji celowej na
realizację inwestycji na zasadach wynikających z umowy o udzielenie dotacji celowej,
która będzie zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Miastem Mińsk Mazowiecki w
przypadku przyznania dotacji celowej finansowanej z budżetu Miasta Mińsk
Mazowiecki na realizację inwestycji.
……………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………
(imię i nazwisko)
……………………………………………………………
(imię i nazwisko)

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………….
data, czytelny podpis
……………………………………………………….
data, czytelny podpis
……………………………………………………….
data, czytelny podpis
……………………………………………………….
data, czytelny podpis
……………………………………………………….
data, czytelny podpis
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX.274.2021
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Numer wniosku: …………………
(wypełnia Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki)
WNIOSEK
o rozliczenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu
ochrony powietrza polegającej na:
 przebudowie instalacji grzewczej
 wymianie
niskosprawnego
i
nieekologicznego
kotła/
miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe na
proekologiczne źródło ciepła
I. INFORMACJE O DOTOWANYM
1. Imię i nazwisko/nazwa Dotowanego:……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania / siedziby Dotowanego: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….…………………….
3. Adres korespondencyjny …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. PESEL1)/NIP2)/KRS3)………………………………………………………………………..……………….
5. Nr rachunku bankowego Dotowanego i nazwa banku……………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………
II. INFORMACJE O INWESTYCJI
1. Podstawa udzielenia dotacji celowej:
Nr umowy .............................. z dnia .....................................
2. Dla inwestycji polegającej na przebudowie instalacji grzewczej:
Szczegółowy opis prac zrealizowanych w ramach przebudowy instalacji
grzewczej, w tym opis zlikwidowanego niskosprawnego i nieekologicznego
kotła na paliwo stałe lub miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe,
opis wykonanych prac modernizacyjnych i zainstalowanych urządzeń:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

1)

Dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.
Dla Wnioskodawcy niepodlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
3)
Dla Wnioskodawcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego.
2)
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3. Dla inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła:
Szczegółowy opis dotyczący zlikwidowania niskosprawnego i nieekologicznego
kotła na paliwo stałe lub miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj nowego źródła ciepła
 kocioł gazowy
 kocioł LPG,
 kocioł elektryczny,
 pompa ciepła,
 kocioł olejowy.
…………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………......................................
(rodzaj urządzenia, jego funkcje, moc i rodzaj paliwa)
4. Okres realizacji inwestycji ……………………………………………………………………….
5. Koszty kwalifikowane inwestycji
a) Rodzaj kosztu kwalifikowanego: …………………….
Nr dowodu księgowego (faktury/rachunku) ………………..
Data wystawienia dowodu księgowego ……………………..
Kwota brutto (uwzględniająca podatek od towarów i usług) ……………
Kwota netto ………... 4)
Suma kosztów kwalifikowanych:
kwota brutto (uwzględniająca podatek od towarów i usług) …………………….,
kwota netto ………………………………………………….
w tym:
- kwota ……………………… złotych pozyskana na realizację inwestycji ze środków
publicznych z innych źródeł.

6. Kwota dotacji celowej, o której rozliczenie i wypłatę wnioskuje Dotowany:
………………………………………………………………. (słownie: …………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………) złotych.

4)

Pozycję należy powielić odpowiednio opisując wszystkie wydatki poniesione przez Dotowanego na inwestycję.
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Załączniki:
 kopie wystawionych na Dotowanego rachunków i faktur potwierdzających
poniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji wraz z kopiami dowodów
zapłaty,
 kopia dokumentu potwierdzającego złomowanie lub likwidację źródła ciepła,
 dokumentacja fotograficzna (co najmniej 5 zdjęć) wykonaną na różnych
etapach realizacji inwestycji miejsca instalacji nowego źródła ciepła ze
szczególnym uwzględnieniem: tabliczki znamionowej nowego źródła ciepła,
ogólnego widoku miejsca instalacji, widoku podłączenia gazowego (jeśli
dotyczy), zasobnika na ciepłą wodę (jeśli dotyczy) - dotyczy inwestycji
polegającej na wymianie źródła ciepła),
 kopia dokumentacji technicznej nowego źródła ciepła w zakresie określenia
typu i rodzaju pieca, jego funkcji mocy i rodzaju paliwa – dotyczy inwestycji
polegającej na wymianie źródła ciepła,
 kopia dokumentu pierwszego uruchomienia źródła ciepła przez instalatora dotyczy inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła),
 kopia dokumentacji technicznej wykonanego przyłącza do sieci gazowej dotyczy inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła, jeżeli w ramach
inwestycji wykonano przyłącze do sieci gazowej.

……….…………………………………………
(data, czytelny podpis Dotowanego)

