
                                                            Uchwała Nr XXX/191/17 
                                                            Rady Gminy Puchaczów 
                                                            z dnia 12 kwietnia 2017r.  
 

w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji 

do finansowania i sposobu rozliczenia dotacji. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519) Rada Gminy Puchaczów uchwala, co następuje: 
 
 
                                                              § 1. 
 

Przedmiot dotacji celowej 
 
1. Z budżetu Gminy Puchaczów mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  realizowanych na terenie Gminy 
Puchaczów obejmujących: 

1)  ochronę powietrza poprzez:  
     a) wymianę  źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na ekologiczne urządzenia grzewcze 

     lub zastosowanie w nowo budowanych budynkach ekologicznych urządzeń grzewczych tj.  
1. zakup i montaż kotła elektrycznego, gazowego lub olejowego 
2. zakup i montaż kotła na ekogroszek z paleniskiem retortowym 

       3. zakup i montaż kotła na pelet z paleniskiem retortowym 
4. zakup i montaż pomp ciepła 

     b) zastosowanie w budynkach urządzeń wykorzystujących tzw. odnawialne źródła  energii  tj. 
zakup i montaż kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych, 

2) ochrony wód poprzez: 
a) budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenach położonych poza obszarem na 

którym jest lub będzie budowana zbiorcza kanalizacja sanitarna albo gdzie włączenie do 
sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie. 

2. Dotacja może być przyznana niezależnie od tego czy wnioskodawca uzyska inne wsparcie 
finansowe realizowanej inwestycji.  

3. Dotacja nie obejmuje kosztów poniesionych przez uprawniony podmiot przed dniem zawarcia z 
Gminą Puchaczów umowy o udzielenie dotacji.  

4. Za ekologiczne urządzenia grzewcze uznaje się: 
1) kotły elektryczne, olejowe, gazowe  
2) automatyczne kotły opalane biomasą bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa, 
3) niskoemisyjne kotły c. o. nowej generacji  na paliwa stałe o wysokiej sprawności energetycznej 

( powyżej 80 %) – z mechanicznym podawaniem  paliwa stałego  lub retortowych z ciągłym, 
automatycznym dozowaniem paliwa stałego, posiadających  stosowny atest, lub  świadectwo 
badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez Instytut posiadający stosowne 
uprawnienia, 

4) urządzenia wykorzystujące tzw. odnawialne źródła energii to jest: pompy ciepła 

5.  Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać do 31 października każdego roku.  

6.  W każdym roku kalendarzowym na dofinansowania zadań wymienionych w § 1 ust. 1 
przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Puchaczów. 

7. Dotacje mogą być również udzielane ze środków pozyskanych na ten cel z innych źródeł. 



8. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych np. 
termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan butan, elektrycznych 
podgrzewaczy wody oraz pieców kuchennych itp.  

 
 

§ 2.  
 
1. Dotacja z budżetu gminy udzielana jest jednorazowo na inwestycje określone w § 1 na 

podstawie umowy zawartej przed realizacją inwestycji i stanowi refundację kosztów 
poniesionych w trakcie jej realizacji do wysokości 20 % nakładów inwestycyjnych 
wynikających z przedłożonych rachunków i faktur, nie więcej niż 4000 zł. 

2. Dotacja na realizację inwestycji tego samego typu na tej samej nieruchomości może być 
przyznana tylko raz.  

3. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 
 

§ 3. 
Podmiot dotacji celowej 

 
1. Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji wymienionych w § 1 mogą otrzymać:  

 1) podmioty niezaliczane do jednostek sektora finansów publicznych: 
 a) osoby fizyczne, 
 b) wspólnoty mieszkaniowe, 
 c) przedsiębiorcy, 
 d) osoby prawne. 

 2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi. 

2. Dotację może uzyskać podmiot, który spełnia następujące warunki: 
1) posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierza realizować inwestycję objętą 

dotacją, 
2) inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Puchaczów. 

3. Jeśli przyznawana dotacja będzie stanowić dla inwestora pomoc de minimis, warunkiem 
rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o dotacje jest dodatkowo: 
1) spełnienie przez inwestora wymagań określonych, w zależności od prowadzonej  

działalności, w rozporządzeniu Komisji ( UE ) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie 
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis ( Dz. U.  seria L, Nr 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1), 

2)  przedłożenie przez inwestora dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t. 
j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 
r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 
minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 

 
 

§ 4. 
Kryteria przyznania dotacji celowej 

 
1. Kryterium wyboru zadań do realizacji jest przewidywany efekt ekologiczny, w szczególności:  

1) poprawa jakości środowiska, 
2) eliminacja zagrożeń środowiska, 

2. Uwzględnione zostaną także kryteria biorące pod uwagę:  
1) uwzględnienie priorytetu dla działań likwidujących zagrożenia u źródła ich powstawania,  
2) ochronę najcenniejszych przyrodniczo terenów gminy,  

       3) oparcie inwestycji na najlepszych dostępnych technologiach, 
       4) wykorzystanie skutecznych i nowoczesnych metod realizacji, 



 
 

§ 5. 
Procedura przyznania dotacji celowej 

 
1. Dotacja może być przyznana na wniosek uprawnionego podmiotu o przyznanie dotacji na 

dofinansowanie kosztów inwestycji, złożony w Urzędzie Gminy Puchaczów, ul. Lubelska 22, 
21-013 Puchaczów. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji, którego wzór określa załącznik nr 1 do uchwały składa się w 
formie pisemnej w jednym egzemplarzu, z kompletem wymaganych załączników. Wniosek jest 
dostępny na stronie Gminy Puchaczów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie 
Gminy. 

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 
1) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedziby), telefon kontaktowy, 

NIP, PESEL/REGON, status prawny), 
2) lokalizację oraz rodzaj  inwestycji, 
3) termin realizacji inwestycji objętej wnioskiem, 
4) przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji, 
5) w zależności od rodzaju inwestycji, odpowiednie załączniki, o których mowa odpowiednio 

w § 8 ust. 1, § 9 ust. 1 i § 10 ust. 1. 
4. Wnioski o przyznanie dotacji, weryfikują pod względem formalnym i merytorycznym 

pracownicy Urzędu Gminy Puchaczów. 
5. Kompletne wnioski, właściwie wypełnione i zawierające wszystkie niezbędne załączniki będą 

rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Puchaczów. 
6. Urząd Gminy Puchaczów zawiadamia pisemnie uprawniony podmiot o brakach we wniosku. 

Wniosek powinien być uzupełniony  w terminie wyznaczonym przez Urząd Gminy. 
7. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, wniosek ten pozostaje bez 

rozpatrzenia  o czym uprawniony podmiot zostaje zawiadomiony pisemnie.   
8.  Wniosek  niespełniający wymagań zostaje odrzucony. 
9. Od wnioskodawcy mogą być żądane dodatkowe dokumenty i informacje niezbędne do 

prawidłowej oceny wniosku. 
10. Podmiot, który złożył wniosek jest niezwłocznie informowany pisemnie  o przyznaniu dotacji.  
11. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych 

w budżecie Gminy Puchaczów na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w danym roku budżetowym.  

12. Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku 
przechodzą na rok następny. 

13. Dotowany we własnym zakresie odprowadza z uzyskanego dofinansowania należne podatki i 
inne opłaty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 6. 

Umowa udzielenia dotacji celowej 
 

1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy 
podmiotem uprawnionym a Gminą Puchaczów. 

2. Umowa określa w szczególności: 
1) oznaczenie stron umowy, 
2) opis inwestycji wraz z jego lokalizacją, 
3) wysokość przyznanej dotacji, 
4) termin realizacji inwestycji, jednak nie dłuższy niż 30 listopada danego roku budżetowego, 
5) termin i sposób rozliczenia dotacji oraz  zasady zwrotu dotacji, 
6) sposób i termin wypłaty dotacji, 

 
 



§ 7. 
Rozliczenie dotacji celowej 

 
1. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do złożenia w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

inwestycji pisemnego rozliczenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

2. Do pisemnego rozliczenia dołączane są oryginały rachunków i faktur potwierdzających zakres, 
termin i prawidłowość wykonanych prac. 

3. Przekazanie środków dotacji, na konto wskazane przez uprawniony podmiot w umowie  o 
udzielenie dotacji, nastąpi po akceptacji rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 do wysokości  
przyznanych środków w terminie do 21 dni od daty zaakceptowania rozliczenia.  

4. W przypadku stwierdzenia, że dotacja wykorzystana została niezgodnie z przeznaczeniem, 
pobrana nienależnie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).  

 
 

§ 8 

Zakup i montaż kotła elektrycznego, gazowego lub olejowego, kotła na ekogroszek z 
paleniskiem retortowym, kotła na pelet z paleniskiem retortowym,  pomp ciepła 

 
1.  Podmiot zainteresowany otrzymaniem dotacji celowej przed przystąpieniem do realizacji 

inwestycji składa wniosek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do którego załączy: 
1) mapkę lokalizacyjną, 
2) kopia dokumentu określającego prawo dysponowania nieruchomością/działką, 
3) ksero dowodu osobistego, 
4) w przypadku współwłaścicieli nieruchomości/działki należy dołączyć pisemną zgodę 

współwłaściciela na realizację inwestycji,  
5) kopie/oryginały wymaganych pozwoleń, zgodnie z prawem budowlanym. 
6) Oświadczenie, że likwidowane źródło grzewcze na paliwo stałe jest jednym źródłem 

ogrzewania w przedmiotowym budynku 
2. W przypadku  inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne 

warunkiem uzyskania dotacji jest: 
a) likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c. o.  

opalanych węglem lub koksem 
      b) brak innego źródła ogrzewania 

c) wymiana tradycyjnych  źródeł  ciepła opalanych węglem lub koksem na ekologiczne 
urządzenia grzewcze 

d) zastosowanie w nowo budowanych budynkach mieszkalnych ekologicznych urządzeń 
grzewczych  

3.   Przy zakupie i montażu kotła elektrycznego, gazowego lub olejowego, kotła na ekogroszek z 
paleniskiem retortowym, kotła na pelet z paleniskiem retortowym,  pomp ciepła dla kilku 
posesji jednorodzinnych lub kilku lokali mieszkalnych z budynku wielorodzinnego dotacji 
udziela się właścicielowi nieruchomości, na której umieszczone są wyżej wymienione 
urządzenia. 

4.  Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności to dotacja przysługuje tylko jednemu ze 
współwłaścicieli tej nieruchomości, wskazanemu przez pozostałych współwłaścicieli. 

5.  Warunkiem wypłaty dotacji jest zrealizowanie inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem                         
i stosowanymi przepisami, a w szczególności z prawem budowlanym. 

 
 

§ 9. 
Zakup i montaż kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych 

 



1.  Podmiot zainteresowany otrzymaniem dotacji celowej przed przystąpieniem do realizacji 
inwestycji składa wniosek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do którego załączy: 
1) mapkę lokalizacyjną, 
2) kopia dokumentu określającego prawo dysponowania nieruchomością/działką, 
3) ksero dowodu osobistego, 
4) w przypadku współwłaścicieli nieruchomości/działki należy dołączyć pisemną zgodę 

współwłaściciela na realizację inwestycji, 
5) kopie/oryginały wymaganych pozwoleń, zgodnie z prawem budowlanym. 

2.   Przy zakupie i montażu kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych dla kilku posesji 
jednorodzinnych lub kilku lokali mieszkalnych z budynku wielorodzinnego dotacji udziela się 
właścicielowi nieruchomości, na której umieszczone są wyżej wymienione urządzenia. 

3.  Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności to dotacja przysługuje tylko jednemu ze 
współwłaścicieli tej nieruchomości, wskazanemu przez pozostałych współwłaścicieli. 

4.  Warunkiem wypłaty dotacji jest zrealizowanie inwestycji  zgodnie z obowiązującym prawem                        
i stosowanymi przepisami, a w szczególności z prawem budowlanym. 

 
 

§ 10 
Szczelne zbiorniki bezodpływowe 

 
1. Podmiot zainteresowany otrzymaniem dotacji celowej przed przystąpieniem do realizacji 

inwestycji składa wniosek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do którego załączy: 
1) mapkę lokalizacyjną, 
2) kopia dokumentu określającego prawo dysponowania nieruchomością/działką, 
3) ksero dowodu osobistego, 
4) w przypadku współwłaścicieli nieruchomości należy dołączyć pisemną zgodę 

współwłaściciela na realizację inwestycji, 
5) kopie/oryginały wymaganych pozwoleń, zgłoszeń zgodnie z prawem budowlanym. 

2. W przypadku inwestycji związanej z budową szczelnego zbiornika bezodpływowego dotacja 
przysługuje pod warunkiem, że nieruchomość jest położona poza obszarem, na którym jest lub 
będzie budowana zbiorcza kanalizacja sanitarna albo włączenie się do tej sieci jest 
nieuzasadnione ekonomicznie.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych środków, można odstąpić 
od warunku ujętego w ust. 2. 

4. Przy budowie szczelnego zbiornika bezodpływowego dla kilku posesji jednorodzinnych lub 
kilku lokali mieszkalnych z budynku wielorodzinnego dotacji udziela się właścicielowi 
nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik. 

5. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności to dotacja przysługuje tylko jednemu 
ze współwłaścicieli tej nieruchomości, wskazanemu przez pozostałych współwłaścicieli. 

6. Warunkiem wypłaty dotacji jest zrealizowanie inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem                        
i stosowanymi przepisami, a w szczególności z prawem budowlanym. 

 

§11 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puchaczów 

 

§12 

Traci moc uchwała Rady Gminy Puchaczów nr XVII/106/12 z dnia 28.03.2012r. w sprawie zasad 
i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania i sposobu 
rozliczenia dotacji zmienionej  uchwałą  nr XVIII/114/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18 

kwietnia 2012r.  



 

                                                                   § 13 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


