UCHWAŁA NR LI/537/2018
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 23 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na
dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu „Poprawa Jakości
Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 519
ze zm.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza uchwala,
co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLIV/433/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
12 września 2017 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie
zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych
w ramach projektu „Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II”
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r., poz. 5980), wprowadza się następujące zmiany:
1) Do § 1 dodaje się pkt ia) w brzmieniu „W przypadku stosowania w Budynku
lub Lokalu mieszkalnym elektrycznego podgrzewacza wody istnieje możliwość
wprowadzenia tego rodzaju Budynku lub Lokalu mieszkalnego do projektu pomimo
przekroczenia wskaźnika EPH+W pod warunkami (spełnione łącznie), iż:
- przeprowadzona w Budynku lub Lokalu mieszkalnym ocena energetyczna wykazała
wysoką efektywność energetyczną tego Budynku lub Lokalu mieszkalnego oraz
audytorzy nie mają możliwości zaproponowania racjonalnych pod względem
energetycznym i ekonomicznym prac termomodernizacyjnych. Są to Budynki
lub Lokale mieszkalne, w których wskaźnik EPH+W przekracza wartość
150 kWh/m2/rok, ale jest to związane wyłącznie ze stosowaniem w Budynku
lub Lokalu mieszkalnym elektrycznego ogrzewania ciepłej wody użytkowej, a tym
samym konieczności przyjmowania do obliczeń współczynnika nieodnawialnej
energii pierwotnej (wi=3) dla sieci elektroenergetycznych. Budynki lub Lokale
mieszkalne w stanie istniejącym są oceniane jako obiekty o bardzo dobrej
izolacyjności, co jest najważniejszym warunkiem dostępowym w ramach tego
Działania; - Wnioskodawca zobowiązuje się do likwidacji podgrzewacza
elektrycznego i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej wyłącznie z nowo
zainstalowanego źródła ciepła;”
2) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „W przypadku prowadzenia w części Budynku
lub Lokalu mieszkalnego działalności gospodarczej, w tym działalności dochodowej,
dotacja udzielana jest Wnioskodawcy jako 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.) 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
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o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
z dnia 24.12.2013 r.)”,
Do § 2 dodaje się ustęp 8 w brzmieniu: „Dotacja celowa udzielana przez Miasto
Nowy Sącz pochodzi ze środków pozyskanych przez Miasto Nowy Sącz
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Regionalny Program
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020”,
§ 3 ust. 6 lit. d) otrzymuje brzmienie „w przypadku Inwestycji, o której mowa
w § 2 ust. 1 lit. b Regulaminu kosztem kwalifikowanym będzie również wykonanie
przyłącza sieci gazowej od granicy nieruchomości do Budynku / Lokalu
mieszkalnego, o ile urządzenia te pozostaną własnością Wnioskodawcy”,
§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy Budynek lub Lokal mieszkalny,
w którym dokonano wymiany źródła ciepła, wykorzystywany jest w części na
prowadzenie działalności gospodarczej, w tym działalności dochodowej, dotacja
o której mowa w § 2, 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.)”,
Do § 5 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „W przypadku, gdy Wnioskodawcy
przysługiwać będzie możliwość odzyskania kosztu podatku VAT, zobowiązany jest
on do zwrotu udzielonej dotacji w części stanowiącej kwotę podatku VAT wraz
z odsetkami, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku
w przyszłości, w tym po otrzymaniu dotacji a przed upływem trwałości projektu
tj. do końca 2026 r.”,
Do § 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „Przez odzyskanie podatku VAT, o którym
mowa w § 5 ust. 5, rozumie się również wykorzystywanie przez Wnioskodawcę lub
jakąkolwiek inną osobę lub podmiot produktów programu do wykonywania czynności
opodatkowanych”,
Do § 5 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: „W każdym przypadku, gdy zaistnieje
konieczność zwrotu podatku VAT, który stanie się kosztem niekwalifikowanym
w ramach projektu „Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II”,
zwrot części dotacji odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych tj. wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, liczonymi od dnia otrzymania środków”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Janusz Kwiatkowski

