
 

 

UCHWAŁA NR XVII/127/15 

RADY MIEJSKIEJ W CZEMPINIU 

z dnia 23 listopada 2015 r. 

w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych 

z budżetu gminy Czempiń na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej. 

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1232 z późn. zm.) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Na terenie gminy Czempiń mogą być udzielane dotacje na dofinansowanie następujących 

przedsięwzięć inwestycyjnych: 

1) zakup i montaż lub wymianę źródła energii wraz z instalacją służącą ogrzewaniu pomieszczeń i/lub wody 

użytkowej; 

2) zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków; 

3) zakup i montaż instalacji do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej. 

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 mogą być dofinansowane ze środków budżetu gminy, o ile 

spełnią następujące kryteria: 

1) inwestycje wymienione w ust. 1 pkt 1 realizowane będą w lokalach i budynkach mieszkalnych i obejmą: 

a) całkowitą likwidację źródła węglowego na rzecz źródła gazowego, olejowego, elektrycznego lub 

wykorzystującego energię odnawialną, 

b) zainstalowanie w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną; 

2) inwestycje wymienione w ust. 1 pkt 2 realizowane będą na nieruchomościach położonych poza  obszarem 

aglomeracji Czempiń wyznaczonym uchwałą Nr XI/314/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

26 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czempiń (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz. 

6239) oraz na nieruchomościach poza zasięgiem planowanych sieci kanalizacji sanitarnej. 

3) inwestycje wymienione w ust. 1 pkt 3 realizowane będą dla budynków mieszkalnych i obejmą następujące 

instalacje prosumenckie: 

a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 100 kWt, 

b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 100 kWt, 

c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 100 kWt, 

d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 5 kWp, 

e) małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 5 kWe, 
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f) mikrokogeneracja (instalacje na biogaz, biopłyny, biomasę) – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 

20 kWe. 

§ 2. 1. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty, wymienione w ust. 2, poniesione od dnia zawarcia 

umowy o udzielenie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych. 

2. Kosztami objętymi dotacją są: 

1) koszty nabycia nowych urządzeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia; 

2) koszty montażu nowych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania przedsięwzięcia; 

3) wartość podatku od towarów i usług (VAT), jeśli dotowanemu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT. 

3. W przypadku, gdy inwestycja, o której mowa w § 1 ust. 1 jest wykorzystywana w prowadzonej 

działalności gospodarczej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym w działalności 

w sektorze rolnym lub w zakresie rybołówstwa, udzielone dofinansowanie odpowiednio: 

a) nie stanowi pomocy publicznej; 

b) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2003 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013, s. 1); 

c) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013, s. 9); 

d) będzie stanowić pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 

z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190 z 28.06.2014, s. 45). 

§ 3. Kwota udzielonej dotacji może wynieść: 

1) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 maksymalnie 20 % kosztów zakupu 

i montażu urządzeń, lecz nie więcej niż 1 500,00 zł, a w przypadku budynków wielolokalowych nie więcej 

niż 1 500,00 zł na każdy lokal mieszkalny, 

2) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2: 

a) maksymalnie 30 % kosztów zakupu i montażu urządzeń, lecz nie więcej niż 1 500,00 zł, w przypadku 

osadników gnilnych z drenażem rozsączającym, 

b) maksymalnie 30 % kosztów zakupu i montażu urządzeń, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł, w przypadku 

oczyszczalni ze złożem czynnym; 

3) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 maksymalnie 20 % kosztów zakupu 

i montażu urządzeń, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł. 

§ 4. 1. W celu przyznania dotacji Burmistrz Gminy Czempiń zawiera z podmiotem dotowanym umowę 

o udzielenie dotacji celowej. 

2. Umowa o udzielenie dotacji powinna zawierać określenie przedmiotu, terminu realizacji 

przedsięwzięcia, wysokości, formy i terminu wypłaty dotacji, trybu kontroli i rozliczenia oraz zwrotu dotacji. 

3. Burmistrz prowadzi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czempiniu wykaz wniosków 

i umów o udzielenie dotacji, zawierający numer porządkowy, nazwę obrębu, numer ewidencyjny 

nieruchomości objętej przedsięwzięciem, rodzaj dotowanego przedsięwzięcia, datę złożenia wniosku, datę 

zawarcia umowy, numer umowy oraz kwotę udzielonej dotacji. 

4. Burmistrz aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 2, na ostatni dzień każdego kwartału. 

5. Burmistrz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Czempiniu informację 

o wysokości środków przeznaczonych na dotacje, w podziale na rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych 

wymienionych w § 1 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia uchwalenia budżetu gminy, bądź jego zmiany w zakresie 

środków przeznaczonych na dotacje. 
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§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji można składać przez cały rok. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu 

Gminy w Czempiniu. 

3. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania, numer 

kontaktowy telefonu lub adres poczty elektronicznej, numer NIP w przypadku podmiotów nie będących 

osobami fizycznymi, określenie przedsięwzięcia, planowany koszt i termin jego realizacji, numer konta 

bankowego, numer ewidencyjny nieruchomości i numer obrębu geodezyjnego, na której planowane jest 

przedsięwzięcie, wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie oraz 

datę i podpis wnioskodawcy. 

4. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się: 

1) kopię ostatecznego zgłoszenia zamiaru budowy/pozwolenia na budowę dla wnioskowanego 

przedsięwzięcia wraz z załączoną do niego dokumentacją do wglądu; 

2) zgodę władającego lokalem/budynkiem na wykonanie przedsięwzięcia przez użytkownika; 

3) zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których mowa w ust. 5 i 6; 

4) oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub 

ubiegania się o zwrot podatku VAT; 

5) kopię mapy inwentaryzacyjnej, w przypadku budynków będących w trakcie budowy. 

5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do 

dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie 

o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacji niezbędnej do udzielenia pomocy de minimis, której zakres określony został 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. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 

6. Podmiot, ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do 

dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia 

o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo 

oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 

w tym okresie; 

2) pozostałych informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, której zakres określony został 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, 

poz.810). 

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku Burmistrz wzywa wnioskodawcę do ich 

usunięcia lub uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

8. Po sprawdzeniu poprawności i kompletności wniosku, Burmistrz w terminie 21 dni od dnia wpływu 

kompletnego wniosku, zawiera z wnioskodawcą umowę o udzieleniu dotacji, o której mowa w § 4 ust. 1. 

9. O odmowie udzielenia dotacji Burmistrz informuje wnioskodawcę niezwłocznie na piśmie. 

10. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w kolejności złożenia kompletu wymaganych dokumentów, do 

momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  11. Wnioski, które 

nie zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten 

cel, zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w kolejnym roku budżetowym. 
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12. Wypłata kwoty dotacji nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia rozliczenia dotacji, o którym mowa 

w § 6 pkt 2 i § 7, z zastrzeżeniem § 8. 

§ 6. Dotowany zobowiązany jest w terminie określonym w umowie do: 

1) zrealizowania dotowanego przedsięwzięcia; 

2) przedłożenia Burmistrzowi rozliczenia obejmującego zestawienie faktur/rachunków dokumentujących 

koszty przedsięwzięcia wraz z ich oryginałami i kopiami. 

§ 7. Burmistrz po złożeniu rozliczenia przez dotowanego: 

1) sprawdza poprawność i kompletność rozliczenia; 

2) trwale opisuje oryginały faktur/rachunków dokumentujących wydatki poniesione na dofinansowywane 

przedsięwzięcie, w części sfinansowanej dotacji Gminy Czempiń; 

3) zwraca dotowanemu oryginały faktur/rachunków, o których mowa w pkt 2; 

4) wypłaca przyznaną dotację w sposób określony w § 5 ust. 12. 

§ 8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonym przez dotowanego rozliczeniu 

i nieusunięciu ich w wyznaczonym terminie, Burmistrz odmawia wypłaty dotacji, informując o tym 

niezwłocznie wnioskodawcę na piśmie. 

§ 9. Tracą moc: 

1) uchwała Nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 maja 2011 roku 

w sprawie uchwalenia Zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czempiń na realizację 

przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Wielk. 

z 2011 r., nr 208 poz. 3236) zmieniona uchwałą Nr  XI/82/11 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 

24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 

25 maja 2011 r w sprawie uchwalenia Zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Czempiń na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 

(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r., nr 221, poz. 3489), 

2) uchwała Nr VIII/68/11  Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Zasad 

udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czempiń na realizację przedsięwzięć polegających 

na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na 

terenie gminy Czempiń (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r., nr 208, poz. 3237) zmieniona uchwałą Nr 

XI/81/11 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 czerwca 2011 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/68/11 

Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia Zasad udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Czempiń na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu 

odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy 

Czempiń (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r., nr 221, poz.3488). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 11. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Łukasz Grygier 
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