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UCHWAŁA NR XLV/504/2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.,
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708, ze zm.) po
dokonaniu zgłoszenia projektu uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rada Miasta
Nowego Sącza, na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:
§ 1. Celem poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza wprowadza się Regulamin
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu
ochrony środowiska, polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych
położonych na terenie Miasta Nowego Sącza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. W przypadku podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego na części
którego prowadzona jest działalność gospodarcza bez względu na jej formę organizacyjno-prawną i sposób
finansowania, udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie
inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach
mieszkalnych położonych na terenie Miasta Nowego Sącza, o której mowa w § 1 stanowi pomoc de minimis,
a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 roku, 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. ze zm.).
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uzyskanie dotacji do wymiany źródła ogrzewania
w budynkach i lokalach mieszkalnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.
§ 3. Udzielanie pomocy de minimis, o której mowa w § 2, na podstawie Regulaminu udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony
środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
Miasta Nowego Sącza stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w oparciu o zasady określone
w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, może odbywać się
nie dłużej jak do 30 czerwca 2024 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 2891

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miasta
Iwona Mularczyk
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Załącznik do uchwały Nr XLV/504/2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 11 maja 2021 r.
Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na
wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie Miasta Nowego Sącza
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków
budżetu Miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, polegające na wymianie źródeł
ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych z terenu Miasta Nowego Sącza.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 ma służyć ochronie powietrza poprzez trwałą likwidację
pozaklasowych kotłów węglowych oraz źródeł ogrzewania na paliwa stałe, które nie spełniają obowiązujących
norm określonych w uchwale nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia
2017 r., w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. z 2017 r., poz. 787, z późn. zm.).
3. Przyznawanie dotacji w danym roku kalendarzowym odbywa się do wysokości środków finansowych
zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Nowego Sącza.
4. Ze środków niniejszego programu nie można finansować zakresu rzeczowego zrealizowanego z innych
środków publicznych, w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania przekraczała 100 % kosztów
kwalifikowanych.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o dofinansowanie inwestycji objętej
niniejszym Regulaminem;
2) Beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu została przyznana dotacja na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie o udzielenie dotacji;
3) Inwestycji - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie objęte przez niniejszy regulamin dofinansowaniem;
4) Kosztach kwalifikowanych - należy przez to rozumieć koszty oraz wartość nakładów rzeczowych,
poniesionych przez Beneficjenta po podpisaniu umowy o dotacjęna realizację Inwestycji z Miastem Nowy
Sącz, które na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu zostały objęte dofinansowaniem;
5) Likwidacji starego źródła ogrzewania - należy przez to rozumieć demontaż wszystkich znajdujących się
w budynku mieszkalnym lub wyodrębnionym lokalu mieszkalnym, w którym realizowana będzie
Inwestycja - dotychczasowych pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym, służących do
ogrzewania budynku lub wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, które nie spełniają norm w zakresie
obowiązujących aktów prawa miejscowego, w tym uchwały antysmogowej nr XXXII/452/17 Sejmiku
Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Powyższy obowiązek likwidacji nie dotyczy kominków opalanych drewnem,
wykorzystywanych rekreacyjnie, które nie posiadają lub są odłączone od układu rozprowadzania ciepłego
powierza w budynku/lokalu mieszkalnym. W przypadku pieców przedstawiających wysokie walory
estetyczne lub objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków przez likwidację
starego źródła ogrzewania należy rozumieć potwierdzone opinią kominiarską trwałe usunięcie połączenia
tych źródeł z przewodem kominowym;
6) Nowym źródle ogrzewania - należy przez to rozumieć przyłącz do miejskiej sieci ciepłowniczej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu, źródło ogrzewania wykorzystujące
paliwa gazowe, odnawialne źródła energii (pompa ciepła) lub pellet, charakteryzujące się parametrami
spełniającymi obowiązujące normy w przyjętych aktach prawa miejscowego;
7) Budynku mieszkalnym - należy przez to rozumieć:
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a) budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) tj. budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku, lub
b) budynek mieszkalny wielorodzinny, czyli budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość posiadający więcej niż dwa lokale mieszkalne lub więcej niż jeden
lokal mieszkalny i jeden lokal użytkowy, przy czym łączna powierzchnia lokali użytkowych w obrębie
budynku nie może przekroczyć 30 % jego powierzchni całkowitej;
8) Lokalu mieszkalnym - należy przez to rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku
mieszkalnego, pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które służą
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, posiadający samodzielne źródło ogrzewania
9) Paliwie stałym - należy przez to rozumieć paliwo, które jest w stanie stałym w normalnej temperaturze
pokojowej, w tym paliwa kopalne stałe np. antracyt i węgiel chudy, węgiel kamienny, węgiel brunatny,
mieszankę paliw kopalnych lub mieszankę biomasy i paliwa kopalnego, torf oraz biomasę stałą;
10) MPEC - należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu;
11) Pomocy de minimis - należy przez to rozumieć wielkość pomocy ze strony państwa, która nie wymaga jej
wcześniejszego notyfikowania do Komisji Europejskiej. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego
przedsiębiorstwa nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie obejmującym bieżący
rok podatkowy i dwa poprzedzające go lata podatkowe, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność
gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tys. euro;
12) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania dotacji.
Rozdział 2.
Szczegółowe warunki udzielania dotacji
§ 3. 1. Miasto Nowy Sącz udziela dotacji na wymianę źródła ogrzewania w budynkach i lokalach
mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta Nowego Sącza, obejmującej:
a) likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym przyłączeniem budynku
mieszkalnego do sieci ciepłowniczej MPEC;
b) likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym zastąpieniem ich przez
nowe źródło ogrzewania w postaci kotła gazowego;
c) likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym zastąpieniem ich przez
nowe źródło ogrzewania w postaci odnawialnego źródła energii OZE (pompy ciepła);
d) likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z jednoczesnym zastąpieniem ich przez
nowe źródło ogrzewania w postaci kotła na pellet.
2. Realizacja inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b) i c) Regulaminu może zostać dofinansowana
w ramach dotacji objętej niniejszym Regulaminem jedynie w przypadku, gdy podłączenie do miejskiej sieci
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe ze względów techniczno-ekonomicznych.
3. Realizacja Inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. d) Regulaminu może zostać dofinansowana
w ramach dotacji objętej niniejszym Regulaminem jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe ze względów techniczno-ekonomicznych oraz gdy
podłączenie gazu do granicy nieruchomości nie jest możliwe ze względów techniczno-ekonomicznych.
4. Do kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się koszty wykonania instalacji wewnętrznej niezbędnej do
prawidłowego działania nowego źródła ogrzewania.
5. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup fabrycznie nowego źródła ogrzewania zamontowanego po raz
pierwszy, spełniającego obowiązujące na terenie Polski normy.
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6. Dotacja może zostać udzielona do kilku lokali mieszkalnych w obrębie jednego budynku pod
warunkiem, że są one ogrzewane systemami grzewczymi niepowiązanymi ze sobą.
7. Dotacja przysługuje jednorazowo do budynku lub lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 6.
§ 4. 1. O dotację celową może ubiegać się Wnioskodawca, któremu z zastrzeżeniem ustępów poniższych,
przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
wyposażonego w źródło ogrzewania, którego wymiana kwalifikuje się do objęcia dofinansowaniem na
warunkach niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, stanowiącego współwłasność /
współużytkowanie wieczyste - Wnioskodawca dodatkowo powinien dołączyć zgodę na realizację inwestycji
i zawarcie z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji, wyrażoną przez współwłaścicieli /
współużytkowników wieczystych, reprezentujących ponad 50 % udziałów w budynku mieszkalnym lub lokalu
mieszkalnym, objętym współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym.
3. W przypadku Wnioskodawcy posiadającego inny niż własność, tytuł prawny do władania budynkiem
mieszkalnym lub lokalem mieszkalnym, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela /
współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, na realizację inwestycji i zawarcie
z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji, wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny
właściciela / współwłaścicieli do nieruchomości objętej inwestycją.
4. W przypadku budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, objętego wspólnością majątku
spadkowego - Wnioskodawca dodatkowo powinien dołączyć pisemną zgodę wszystkich spadkobierców na
realizację inwestycji i zawarcie z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji, a także prawomocne
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
5. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa - do wniosku należy dodatkowo
dołączyć uchwałę wspólnoty wyrażającą zgodę na realizację inwestycji i zawarcie z Miastem Nowy Sącz
umowy o udzielenie dotacji, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty,
w treści której udzielono pełnomocnictwa Zarządowi / Zarządcy lub innej umocowanej osobie do zawarcia
umowy z Miastem Nowy Sącz.
§ 5. 1. Wysokość dotacji może wynieść nie więcej niż 5 000 zł.
2. Poziom przyznanego dofinansowania wskazany w ust. 1 nie może przekroczyć 100 % kosztów
kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta.
3. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest podmiotem będącym podatnikiem podatku od towarów
i usług, nieposiadającym prawa do ubiegania się o zwrot / odliczenie tego podatku, kosztem kwalifikowanym
zadania jest koszt wyrażony w kwotach brutto.
4. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot będący podatnikiem podatku od towarów i usług,
nieposiadający prawa do ubiegania się o zwrot / odliczenie tego podatku, kosztem kwalifikowanym zadania jest
koszt wyrażony w kwotach brutto. W przypadku pozostałych podatników podatku od towaru i usług, kosztem
kwalifikowanym zadania jest koszt wyrażony w kwotach netto.
Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest złożenie w terminie naboru w Urzędzie Miasta
Nowego Sącza - Wydziale Środowiska, ul. Szwedzka 5 lub Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1,
kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, którego wzór stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta
Nowego Sącza, do wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Nowego
Sącza.
3. Rozpatrywanie wniosków powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza lub osobie posiadającej
stosowne upoważnienie.
4. Prezydent Miasta Nowego Sącza lub osoba, o której mowa w ust. 3 są uprawnieni do weryfikacji danych
zawartych we wniosku o udzielenie dotacji ze stanem faktycznym.
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5. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub brak jest któregoś z dokumentów wskazanych jako wymagane do
złożenia w pkt 6 Wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, wskutek czego wnioskowi nie można nadać dalszego biegu, Prezydent Miasta Nowego Sącza lub
osoba, o której mowa w ust. 3 wezwie na piśmie Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od
dnia doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie terminu pozostawi wniosek bez rozpatrzenia.
§ 7. 1. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji Prezydent Miasta Nowego Sącza lub
osoba, o której mowa w § 6 ust. 3 zawiadomi Wnioskodawcę na piśmie, wzywając jednocześnie do zawarcia
z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji
Wnioskodawca zostanie również poinformowany na piśmie.
2. Za zgodą Wnioskodawcy, wyrażoną we wniosku o udzielenie dotacji, zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 1 może nastąpić również telefonicznie pod numerem wskazanym przez Wnioskodawcę we wniosku
o udzielenie dotacji.
3. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest decyzją administracyjną
w rozumieniu ustawy z 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 ze zm.) i nie przysługuje na nie odwołanie.
4. Wnioskodawca podpisuje umowę niezwłocznie po wezwaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni
(słownie: czternastu dni), licząc od dnia otrzymania wezwania do podpisania umowy.
5. Niepodpisanie umowy w terminie określonym w ust. 4 jest równoznaczne z rezygnacją przez
Wnioskodawcę z wnioskowanej dotacji.
Rozdział 4.
Zasady rozliczania dotacji
§ 8. 1. Środki przeznaczone ostatecznie do wypłaty z tytułu dotacji zostaną przekazane Beneficjentowi
tylko i wyłącznie po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z niniejszym Regulaminem i zawartą umową.
2. W celu rozliczenia dotacji Beneficjent, z którym została zawarta umowa o udzielenie dotacji, jest
zobowiązany w terminie określonym w tejże umowie do przedłożenia w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta
Nowego Sącza 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 5 lub Biurze Obsługi Mieszkańców 33-300 Nowy Sącz, ul.
Rynek 1:
a) kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
b) oryginałów faktur VAT lub rachunków z wyszczególnionymi kosztami kwalifikowanymi, wystawionych na
Beneficjenta, potwierdzających zakres, termin i koszty zrealizowanej inwestycji;
c) protokołu odbioru robót, wystawionego przez dostawcę/wykonawcę prac, wraz z oświadczeniem
dostawcy/wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
szczegółowymi;
d) dokumentów technicznych określających parametry nowego/dodatkowego źródła ogrzewania;
e) dowodu potwierdzającego dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję;
f) dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację kotła, paleniska zasilanego paliwem stałym, niespełniającym
obowiązujących norm, o których mowa w § 1 ust. 2;
g) dokumentacji fotograficznej realizacji zadania (min. 2 szt.).
3. Wysokość środków przeznaczonych ostatecznie do wypłaty z tytułu dotacji ustalana jest przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza lub osobę o której mowa w § 6 ust. 3 w oparciu o przedstawione faktury
VAT lub rachunki wskazujące Beneficjenta jako nabywcę.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o rozliczenie dotacji Beneficjent zostanie
wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie wskazanym 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia doręczenia
wezwania. W takim przypadku rozpatrzenie wniosku o rozliczenie dotacji nastąpi po jego uzupełnieniu.
5. Wnioski nieuzupełnione lub uzupełnione po upływie terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa
w ust. 4 traktowane będą jako rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie.
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Rozdział 5.
Pomoc de minimis
§ 10. 1. W przypadku, gdy Budynek lub Lokal mieszkalny, w którym dokonano wymiany źródła
ogrzewania, wykorzystywany jest w części na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jej
formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania, dotacja, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 1,
w części proporcjonalnej do powierzchni Budynku lub Lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na
prowadzenie tej działalności stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami
określonymi w rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku,
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. ze zm.).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem
o udzielenie dotacji:
a) zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał
w roku, w którym 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 lub rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 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. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przyznanie dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz §
3 ust. 1 stanowiącej pomoc de minimis nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, o której mowa
w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia
24.12.2013 r. ze zm.).
Rozdział 6.
Nabór wniosków
§ 11. 1. Terminy naboru wniosków o udzielenie dotacji objętej niniejszym Regulaminem w danym roku
kalendarzowym są każdorazowo określane w ogłoszeniu o naborze wniosków, opublikowanym w Biuletynie
Informacji Publicznej Miasta Nowego Sącza oraz na stronie internetowej pod adresem: www.nowysacz.pl.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków może nastąpić w oparciu o projekt uchwały budżetowej przekazanej
Radzie Miasta Nowego Sącza na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305).
3. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel
w danym roku w budżecie Miasta Nowego Sącza nie później jednak jak do 31 października danego roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Iwona Mularczyk
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Załącznik nr 1
WNIOSEK
o udzielanie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie Miasta Nowego Sącza.

1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ______________________________________________
Adres zamieszkania: ______________________________________________________
Adres do korespondencji: __________________________________________________
Nr telefonu: _____________________________________________________________
Seria i nr dowodu osobistego: seria: __________ numer: _________________________
Wydany przez: ___________________________________________________________
Numer PESEL: ____________________________________________________________
*Numer NIP: _______________________________________________________________
(w przypadku posiadania)
Adres budynku / lokalu mieszkalnego, w którym planowane jest przeprowadzenie
inwestycji objętej dotacją:

______________________________________________________________________
Powierzchnia budynku / lokalu mieszkalnego: ______________ m2 ogółem, w tym
powierzchnia budynku / lokalu mieszkalnego wykorzystywana na prowadzenie działalności
gospodarczej, bez względu na jej formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania
______________ m2, co stanowi ______________ % powierzchni ogółem.
Numer Księgi Wieczystej nieruchomości gruntowej/ nieruchomości lokalowej, numer
działki i obręb:
(na której planowana jest inwestycja)
NS1S/___________________ Numer działki: ______ w obr. ______ w Nowym Sączu.
Preferowana forma otrzymania dofinansowania:
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)

□ kwota dotacji przelewem na wskazany poniżej numer rachunku bankowego:
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Nazwa banku prowadzącego rachunek: ____________________________________________

□

odbiór kwoty dotacji w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1, 33-300
Nowy Sącz.
Wyrażam zgodę na zawiadomienie mnie o sposobie załatwienia sprawy:
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)
pisemnie
telefonicznie

2. Pomoc de minimis:
UWAGA! Wnioskodawca wypełnia w przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny
wykorzystywany jest na prowadzenie działalności gospodarczej*, bez względu na jej
formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania.
Oświadczam, iż budynek / lokal** mieszkalny jest / nie jest** wykorzystywany na
prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jej formę organizacyjno-prawną
i sposób finansowania, na powierzchni ______ m2.
(** Niewłaściwe skreślić)
Wnioskuję o udzielenie dotacji, w części proporcjonalnej do powierzchni zajętej
na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jej formę organizacyjnoprawną i sposób finansowania, jako pomocy de minimis na zasadach określonych
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 z dnia 24.12.2013 r. ze zm.)
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)
Tak – należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 7 i 8 listy dokumentów
wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem, wskazanych w części nr 6 niniejszego
wniosku.
Przyjąłem do wiadomości, że otrzymanie wnioskowanej dotacji, w części proporcjonalnej
do powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jej
formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania, będzie możliwe jedynie
po spełnieniu przeze mnie warunków kwalifikujących do objęcia pomocą de minimis
(m.in. nieprzekroczenie pułapu możliwej do uzyskania pomocy de minimis w okresie
obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe
wraz z planowaną pomocą de minimis).
Nie - (w przypadku, gdy w opinii Wnioskodawcy udzielona dotacja nie będzie
stanowiła pomocy publicznej należy przedstawić uzasadnienie stanowiska w tej sprawie)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
*Działalność gospodarcza – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą zgodnie z zapisami sekcji

2 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tj. „Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie definiuje
przedsiębiorstwa jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na ich status
prawny i sposób ich finansowania (5). A zatem zakwalifikowanie określonego podmiotu jako
przedsiębiorstwa zależy całkowicie od charakteru jego działalności. Ta ogólna zasada ma trzy ważne
konsekwencje. Po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący.
Na przykład podmiot zaklasyfikowany zgodnie z prawem krajowym jako stowarzyszenie lub klub
sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu.
Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie jest częścią administracji publicznej.
Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą. Po drugie,
o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany podmiot utworzono po to, aby przynosił
zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi.
W przeciwnym wypadku podmioty nienastawione na zysk pozostają poza zakresem kontroli pomocy
państwa. Po trzecie, klasyfikacja podmiotu jako przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej
działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą i działalność o charakterze
niegospodarczym powinien być traktowany jako przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu
do działalności gospodarczej. (…) Aby wyjaśnić różnicę między działalnością gospodarczą
a niegospodarczą, Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że wszelka działalność
polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością gospodarczą. (…)”

3. Tytuł prawny:
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)

□

jestem
właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym /
współużytkownikiem wieczystym
Wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości na której ma być
zrealizowana inwestycja, w przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego),
Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem
pisemną zgodę współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych) reprezentujących
ponad 50% udziałów w nieruchomości objętej współwłasnością (współużytkowaniem
wieczystym) na realizację zadania.
Dodatkowo – w przypadku lokali mieszkalnych (dot. członków wspólnot mieszkaniowych):
Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać i przedłożyć uchwałę tej wspólnoty wyrażającą
zgodę na realizację inwestycji, podjętą w trybie i na zasadach przewidzianych
w przepisach: ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1910 ze zm.).

□

jestem najemcą / dzierżawcą / posiadam inny tytuł do władania nieruchomością

W przypadku Wnioskodawcy posiadającego inny niż własność tytuł prawny do władania
nieruchomością, do wniosku należy dołączyć oprócz dokumentu potwierdzającego
obligacyjne prawo do nieruchomości (umowa najmu, umowa dzierżawy lub in.), pisemną
zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie
umowy o udzielenie dotacji wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny
właściciela/współwłaściciela do nieruchomości objętej inwestycją.

□

jestem współspadkobiercą nieruchomości, która jest objęta wspólnością majątku
spadkowego

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest współspadkobierca nieruchomości, do wniosku
należy dołączyć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź
zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, a także pisemną zgodę wszystkich
spadkobierców na realizację zadania.
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□ reprezentuję wspólnotę mieszkaniową
W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa do wniosku należy
dołączyć uchwałę tej wspólnoty wyrażającą zgodę na realizację inwestycji, podjętą
w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach: ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.,
o własności lokali (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1910 ze zm.). Uchwała o której mowa musi
dodatkowo określać zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty
mieszkaniowej i udzielać pełnomocnictwa Zarządowi/Zarządcy lub innemu umocowanemu
podmiotowi do zawarcia z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji objętej
wnioskiem.

4. Dane przedsięwzięcia:
Likwidacja starego źródła ogrzewania wskazanego poniżej;
(proszę wymienić źródła ogrzewania będące w eksploatacji)
____________________________________________________________________________________
(rodzaj*, klasa efektywności**, ilość)
* - np. piec kaflowy, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, kominek z płaszczem wodnym,
kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza; ** - dotyczy kotła na paliwa stałe

nastąpi poprzez jego trwałą likwidację oraz:
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole oraz uzupełnić)

□–

podłączenie budynku / lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu;

□– instalacje kotła gazowego;
□- instalacje kotła na pellet;
□- instalacje odnawialnego źródła ciepła - pompa ciepła;
□- modernizacja/wykonanie instalacji wewnętrznej.
Szacunkowa
(słownie:

wnioskowana

kwota

dofinansowania

___________________

brutto

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ )

5. Oświadczenia Wnioskodawcy:
Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku oraz złożenie poniższych
oświadczeń jest dobrowolne, jednak w przypadku braku ich akceptacji informujmy, iż
przedmiotowy wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
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Oświadczam, że:
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)
Zapoznałem się z warunkami określonymi w Regulaminie udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji
z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza.
Jestem/nie* jestem podatnikiem podatku VAT - z tytułu realizacji dotowanej
inwestycji przysługuje/nie przysługuje* mi odliczenie podatku VAT (w przypadku
wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto).
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania przez Prezydenta
Miasta Nowego Sącza danych osobowych (w związku z udzielaniem dotacji celowej
ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu
ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach
i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta Nowego Sącza), dostępną na stronie
internetowej: https://www.nowysacz.pl/dotacje-ochrona-srodowiska
(∗ Niewłaściwe skreślić)

____________________________________________
(data, czytelny podpis Wnioskodawcy)

6. Lista dokumentów wymaganych do złożenia wraz
z wnioskiem o udzielenie dofinansowania:
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej
dofinansowaniem;
2. Zgody podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 2-5 Regulaminu na realizację
inwestycji objętej dofinansowaniem;
3. Zestawienie ilości lokali w budynku wielorodzinnym, w których nastąpi wymiana
źródeł ciepła (jeżeli dotyczy);
4. W przypadku likwidacji starych źródeł ciepła opalanych węglem z jednoczesnym
zastąpieniem ich na nowe źródło ciepła w postaci kotła gazowego lub pompy
ciepła – informacja z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu (MPEC) o braku techniczno-ekonomicznych możliwości realizacji
podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej (jeżeli dotyczy);
5. W przypadku likwidacji starych źródeł ciepła opalanych węglem
z jednoczesnym zastąpieniem ich na nowe źródło ciepła w postaci kotła na
pellet - informacja z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Nowym Sączu (MPEC) o braku techniczno-ekonomicznych możliwości realizacji
podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej (jeżeli dotyczy) oraz
informację od przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją paliw gazowych
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(PGNiG) o braku techniczno-ekonomicznych możliwości realizacji podłączenia
nieruchomości do sieci gazowej;
6. W przypadku podatników podatku VAT – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
o czynnym statusie podatnika VAT (jeżeli dotyczy);

W przypadku wniosku o udzielenie dotacji do nieruchomości, która w całości
lub w części wykorzystywana jest na prowadzenie działalności gospodarczej bez
względu na jej formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania, należy przedłożyć:
7.

Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym 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 takiej pomocy w tym okresie;

8.

Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 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.).

____________________________________________
(data, czytelny podpis Wnioskodawcy)
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Załącznik nr 2
WNIOSEK
o rozliczenie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na
terenie Miasta Nowego Sącza, przeprowadzonej zgodnie z umową nr:
……………………………………………………………….

1. Dane Beneficjenta:
Data zawarcia umowy: _________________________________________________________
Imię i Nazwisko/ Nazwa Beneficjenta: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ___________________________________________________________
Adres do korespondencji: _______________________________________________________
(wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
Nr telefonu: ___________________________________________________________________
Adres budynku/lokalu mieszkalnego, w którym zrealizowano inwestycję:
_____________________________________________________________________________
Data realizacji inwestycji: ______________________________________________________
Powierzchnia

budynku/lokalu

mieszkalnego:

______________

m2 ogółem,

w tym

powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na
jej formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania _______ m2.

2 . Dane dotyczące wykonanej inwestycji:
2.1. Likwidacja starego źródła ogrzewania
(proszę wymienić wszystkie zlikwidowane źródła ogrzewania oraz podać ich rodzaj*,
klasę efektywności**, ilość)

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
* - np. piec kaflowy, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, kominek z płaszczem
wodnym, kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza; ** - dotyczy kotła na paliwa stałe
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2.2. Rodzaj zrealizowanego przedsięwzięcia
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)

□

podłączenie budynku/lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu;

□ instalacja kotła gazowego;
□ instalacja kotła na pellet;
□ instalacja kotła pompy ciepła;
□ modernizacja/wykonanie instalacji wewnętrznej.
2.3. Koszty poniesione na realizację inwestycji:
Wartość netto: ____________________________________________ zł
Wartość podatku VAT: ______________________________________ zł
Wartość brutto: ___________________________________________ zł
Kwota brutto słownie: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Dokumenty i oświadczenia:
3.1. Wykaz (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii) dokumentów, których
złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem.
Dokumenty potwierdzające, wykonanie całego zadania w terminie określonym w umowie
o udzieleniu dotacji wraz z wyszczególnieniem wykonanych prac.

□ 1. Faktura VAT /rachunek (oryginał) z wyszczególnionymi kosztami kwalifikowanymi):
a) Nr ______________ , z dnia_____________, wystawiona(y) przez _________________ ;
b) Nr ______________ , z dnia_____________, wystawiona(y) przez _________________ ;
c) Nr ______________ , z dnia_____________, wystawiona(y) przez _________________ ;

□ 2. Protokół odbioru Nr___________________, z dnia_____________, wystawiony przez
_____________________________________________________________________________

□

3. Opis faktury VAT / rachunku sporządzony i podpisany przez Inwestora - (jeżeli
dotyczy);

□

4. Oświadczenie dostawcy/wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami szczegółowym:
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a) oświadczenie, z dnia_______________ , wystawione przez _______________________ ;
b) oświadczenie, z dnia_______________ , wystawione przez _______________________ ;

□ 5. Dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowane zadanie;
□ 6. Dokument potwierdzający trwałą likwidację kotła/pieca/ paleniska

zasilanego

paliwem stałym;

□

7. Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zakres prac zrealizowanych zgodnie
z umową o udzielenie dotacji - ______________________ [szt.];

□ 8. Dokument techniczny określający parametry nowego źródła ogrzewania;
□ 9. Inne dokumenty:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem
dotacji warunkującym wypłatę kwoty dotacji.

______________________________________
(data, czytelny podpis Beneficjenta)
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