Regulamin udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania,
ograniczającą emisję zanieczyszczeń, w budynkach na terenie Miasta Kutno
I. Ogólne zasady udzielania dotacji.
§ 1. Miasto Kutno udziela dotacji celowej, zwanej w dalszej części dotacją, na modernizację
systemów ogrzewania w budynkach na terenie Miasta Kutno, polegającą na likwidacji pieców
węglowych lub kotłów starej generacji opalanych węglem i trwałym ich zastąpieniu przez nowe
źródło ogrzewania w postaci:
1) pomp ciepła;
2) ogrzewania gazowego;
3) ogrzewania elektrycznego;
4) ogrzewania olejowego;
5) nowoczesnych urządzeń grzewczych z podajnikiem automatycznym na biomasę lub węgiel,
spełniających łącznie następujące wymogi:
a) posiadających certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część
5: kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
nominalnej do 500 kW – terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,
b) data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat
licząc od daty złożenia wniosku o dotację,
c) urządzenie powinno posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co
najmniej 80% i spełniać wymagania: klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi
oddanych do użytkowania po 1.01.2016 r.”.
§ 2. Do ubiegania się o dotację uprawnione są:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy;
2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
§ 3. Dotacje udzielane są na dotowanie kosztów zakupu i montażu nowych źródeł ogrzewania
o których mowa w § 1.
§ 4. Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż nowego źródła
ogrzewania lecz nie więcej niż 3 000 zł i ustalana jest na podstawie przedstawionych faktur VAT
lub rachunków, wystawionych na ubiegającego się o dotację.
§ 5. Dotacji nie przyznaje się na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonania prac
projektowych, zakup i montaż dodatkowego wyposażenia (typu wewnętrzna instalacja c.o.) oraz
na pokrycie kosztów przeglądów technicznych i prac konserwacyjnych.
§ 6. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja w budynku wszystkich
dotychczasowych palenisk opalanych paliwem stałym. Nie dotyczy to użytkowania kominka
opalanego drewnem oraz urządzeń o których mowa w § 1 pkt. 5) regulaminu.
§ 7. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek dotyczy dotowania zakupu i montażu
jednego źródła ogrzewania.
§ 8. Przyznawanie dotacji odbywa się na wniosek o udzielenie dotacji, złożony w sposób
określony w ogłoszeniu o naborze wniosków w danym roku i dotyczy planowanej modernizacji
systemu ogrzewania w budynku.
§ 9. Ogłoszenie o naborze wniosków określające w szczególności miejsce i termin ich składania,
następuje w przypadku przeznaczenia środków na modernizację systemów ogrzewania

w budynkach na terenie Miasta Kutno w budżecie Miasta Kutno i ich zabezpieczeniu w uchwale
budżetowej na dany rok. Ogłoszenie o naborze wniosków będzie podawane do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kutno.
§ 10. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych
na ten cel w budżecie Miasta Kutno, w danym roku budżetowym.
§ 11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej, pomiędzy
Prezydentem Miasta Kutno a Wnioskodawcą i jej realizacja zgodnie z zasadami określonymi
w niniejszym regulaminie. Realizacja dotowanego zadania musi nastąpić w nieprzekraczalnym
terminie do 31 października roku, w którym przyznana została dotacja.
II. Warunki ubiegania się o dotację.
§ 12. Osoby ubiegające się o dotację winny złożyć w Urzędzie Miasta Kutno:
1) kompletny wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kutno na modernizację systemu
ogrzewania w budynku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu), a w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest
właścicielem budynku dodatkowo zgodę właściciela na wykonanie modernizacji w sposób
określony we wniosku;
3) w przypadku lokalu mieszkalnego zgodę zarządzającego nieruchomością budynku
na wykonanie modernizacji w sposób określony we wniosku.
§ 12a. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, stanowić ona będzie odpowiednio:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia 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 24.12.2013 r.) lub
2) 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 352 z 24.12.2013 r.)
2. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielona dotacja
stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, należy dołączyć również
dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. nr 59, poz. 404
z poźń. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrow z dnia 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 z poźń. zm.) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.
w sprawie informacji składanych przez pomioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie (Dz. U z 2010 r. nr 121, poz. 810).
3. Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały
do 31 grudnia 2020 r.
§ 13. Warunkiem ubiegania się o dotację jest niezaleganie z opłatami publicznoprawnymi oraz
innymi należnościami wobec Miasta Kutno.
III. Tryb postępowania oraz kryteria przyznawania dotacji.
§ 14. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków
finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przyjmując maksymalną
kwotę dofinansowania na każdy złożony wniosek.
§ 15. Po złożeniu wniosku lecz przed likwidacją pieca lub kotła węglowego starej generacji,
przeprowadzana jest kontrola celem stwierdzenia faktu posiadania przez ubiegającego się
o dotację w/w urządzenia. Ubiegający się o dotację zapewnia możliwość przeprowadzenia
kontroli.
§ 16. Rozpatrywanie wniosków oraz kontrolę w terenie przeprowadza „Komisja Oceny
Wniosków" powołana przez Prezydenta Miasta Kutno, odrębnym zarządzeniem:

1) Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia;
2) Wnioski niespełniające warunków zawartych w "Regulaminie" pozostaną bez rozpatrzenia
o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
§ 17. Wnioski złożone po wyczerpaniu się środków finansowych przeznaczonych na dotację,
w danym roku budżetowym, przechodzą automatycznie na rok następny, jako pierwsze
w kolejności.
§ 18. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Kutno na wniosek "Komisji
Oceny Wniosków".
§ 19. Z osobami, którym przyznano dotację zostaje zawarta umowa pomiędzy Wnioskodawcą
a Miastem Kutno.
§ 20. W okresie 5 lat od daty przyznania dotacji:
1) podmiot, który uzyskał dotację nie może zmieniać miejsca instalacji na inny budynek,
sprzedawać, darować innemu podmiotowi itp. dotowanego urządzenia;
2) "Komisja Oceny Wniosków„ może dokonać kontroli sposobu eksploatacji w/w urządzenia;
3) Wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej
przyznanej dotacji.
IV. Sposób rozliczania dotacji.
§ 21. Celem rozliczenia dotacji ubiegający się o dotację z którym została zawarta umowa,
zobowiązany jest w terminie do 31 października roku w którym przyznano dotację, do
pisemnego poinformowania Urzędu Miasta Kutno o zrealizowaniu modernizacji i dostarczenia:
1) faktur VAT lub rachunków za zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, wystawionych na
ubiegającego się o dotację, potwierdzających zakres, termin i koszty realizacji modernizacji
systemu ogrzewania;
2) dokumentów określających dane techniczne nowego źródła ogrzewania;
3) w przypadku kotłów na paliwo stałe dodatkowo świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa
ekologicznego”, potwierdzające spełnienie kryteriów o których mowa § 1. pkt. 5) regulaminu.
§ 22. Po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej przez podmiot, "Komisja" przeprowadza oględziny
w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania zadania.
§ 23. Dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku stwierdzenia przez
"Komisję" niespełnienia warunków określonych w niniejszym "Regulaminie" w okresie 5 lat
od daty przyznania dotacji.
V. Dodatkowe warunki.
§ 24. W celu zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Prezydent Miasta Kutno
podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
Kutno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
1) nazwę zadania, na realizację, którego dotacja została udzielona;
2) wysokość udzielonej dotacji;
3) imię i nazwisko osoby/ nazwę podmiotu, który otrzymał wsparcie;
4) informację o rozliczeniu udzielonych dotacji.
§ 25. Otrzymujący dotację wyraża zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej
wykonanej przez niego instalacji oraz upoważnia Urząd Miasta Kutno do nieodpłatnego
wykorzystywania jej m.in. w celach promocyjnych tj.: w publikacjach, do sporządzania odbitek i
przeźroczy, zamieszczania na stronie internetowej itp.

