Załącznik do UCHWAŁY Nr …../…../2021
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia ……………. 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 I
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 2017r., 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 dotację na 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:
a) budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020, 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

Strona 2 z 8

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 II
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
przyłączeniem budynku mieszkalnego do sieci ciepłowniczej MPEC;
b) likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z
zastąpieniem ich przez nowe źródło ogrzewania w postaci kotła gazowego;
c) likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z
zastąpieniem ich przez nowe źródło ogrzewania w postaci odnawialnego
OZE (pompy ciepła);
d) likwidację pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym z
zastąpieniem ich przez nowe źródło ogrzewania w postaci kotła na pellet.

jednoczesnym
jednoczesnym
jednoczesnym
źródła energii
jednoczesnym

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.
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5. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup fabrycznie nowego źródła ogrzewania
zamontowanego po raz pierwszy, spełniającego obowiązujące na terenie Polski normy.
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 kosztów.
2. Poziom przyznanego dofinansowania wskazany w ust. 1 nie może przekroczyć 100%
kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta.
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3. O dotację nie może ubiegać się podmiot, który otrzymał jakiekolwiek środki finansowe
bądź równolegle ze złożeniem wniosku o udzielenie dotacji objętej niniejszym Regulaminem,
stara się o ich otrzymanie, z jakiegokolwiek tytułu na pokrycie wydatków związanych
z realizacją inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 1, pochodzące
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
lub z innych bezzwrotnych źródeł.
4. 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.
5. 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 III
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.
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.
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§ 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 IV
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;
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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.

Rozdział V
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.).
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Rozdział VI
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.
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