
UCHWAŁA NR XXXI/397/2016
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora

finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi
lub powiatowymi osobami prawnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2 i 21 oraz
art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 672, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją", ze środków budżetu
Kalisza  na  dofinansowanie  kosztów  następujących  inwestycji  proekologicznych
realizowanych  przez  podmioty  niezaliczane  do  sektora  finansów  publicznych,
w  szczególności:  osoby  fizyczne,  wspólnoty  mieszkaniowe,  osoby  prawne,
przedsiębiorców,  oraz  jednostki  sektora  finansów  publicznych  będące  gminnymi  lub
powiatowymi osobami prawnymi, zwane dalej „podmiotem lub jednostką":
1) zmianę  systemu  ogrzewania  z  węglowego  na  ekologiczne  (elektryczne,  gazowe,  

olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła);
2) wykonanie  przyłącza  nieruchomości  do  miejskiej  sieci  sanitarnej  z  równoczesną

likwidacją zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości ciekłych (szamba).
2. Jako kryterium wyboru inwestycji proekologicznych przewidzianych do dofinansowania  

z  budżetu Kalisza przyjmuje  się zgodność z celami  i  kierunkami  działań określonymi  
w Programie ochrony środowiska dla Kalisza i Programie ochrony powietrza dla strefy
Miasto Kalisz, takimi jak:
1) poprawa  stanu  jakości  powietrza  atmosferycznego  i  utrzymanie  norm  emisyjnych

wynikających   z  ustawodawstwa,  w  tym  w  szczególności  ograniczenie  emisji
powierzchniowej (niskiej rozproszonej emisji komunalno-bytowej);

2) osiągnięcie  i  utrzymanie  dobrego  stanu  i  potencjału  wód  oraz  związanych  z  nimi
ekosystemów,  w tym w szczególności porządkowanie gospodarki ściekowej. 

§ 2.

1. Ustala  się  wysokość  dotacji  ze  środków  budżetu  Kalisza  dla  podmiotu  lub  jednostki
na wykonanie inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, odpowiednio w: 
1) pkt 1 - w wysokości do 80 % kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 5.000 zł,
2) pkt 2 - w wysokości do  80 %  kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 2.000 zł.

2.  Liczba  przydzielonych  dotacji  jest  limitowana  wysokością  środków  zabezpieczonych  
na  realizację  inwestycji,  o  których  mowa  w  §  1  w  uchwale  Rady  Miejskiej  Kalisza
w sprawie budżetu Kalisza na dany rok.

3. Wypłata dotacji następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów inwestycji.



§ 3.

1. Ubiegającym się o dotację, o której mowa § 1 ust. 1 pkt 1 może być podmiot lub jednostka,

która:
1) posiada tytuł prawny do nieruchomości (lokalu), w którym dokonano zmiany sposobu

ogrzewania;
2) poniosła  w  danym  roku  budżetowym  lub  w  roku  poprzednim,  udokumentowane

dowodami księgowymi koszty związane z wykonaniem zmiany systemu ogrzewania  
z  węglowego  na  ekologiczne  (elektryczne,  gazowe,  olejowe,  z  miejskiego  systemu
ciepłowniczego lub pompa ciepła), z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Ubiegający się o dotację, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 jest zobowiązany do:
1) złożenia wniosku o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na

ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub
pompa ciepła) w terminie do 30 października danego roku budżetowego, nie wcześniej
jednak  niż  przed  zakończeniem  zadania;  wzór  wniosku  określi  Prezydent  Miasta
Kalisza w formie zarządzenia; 

2) przedłożenia:
a) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lokalu),
b) zgody  właściciela  lub  zarządcy  budynku  na  zmianę  systemu  ogrzewania

z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu
ciepłowniczego lub pompa ciepła),

c) oświadczenia właściciela lub zarządcy budynku o dokonaniu rozbiórki źródeł emisji
opalanych  paliwem  stałym,  w  związku  ze  zmianą  systemu  ogrzewania
z węglowego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiego systemu
ciepłowniczego lub pompa ciepła),

d) dowodów  księgowych  (faktury,  rachunki)  potwierdzających  koszty  poniesione
w danym roku budżetowym lub w roku poprzednim na zmianę systemu ogrzewania
z węglowego na ekologiczne, 

e) aktualnej  umowy  odpowiednio  z  dostawcą:  gazu,  energii  elektrycznej,  energii
cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego;

3) trwałej likwidacji wszystkich źródeł emisji opalanych paliwem stałym, w tym również
kominków,

4) zainstalowania na stałe ekologicznych urządzeń grzewczych, posiadających stosowny
atest dopuszczający je do użytkowania.

3. Dotacja na inwestycje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, może być udzielna wyłącznie
na pokrycie kosztów, odpowiednio:
1) zakupu kotła c. o. lub grzejników – w przypadku zmiany ogrzewania z węglowego  
     na gazowe, olejowe, elektryczne;
2)  wykonania  węzła  cieplnego  lub  zakupu  grzejników  –  w  przypadku  podłączenia  

        do miejskiej sieci ciepłowniczej;
3)  zakupu pompy ciepła  – w przypadku  zmiany systemu ogrzewania  z  węglowego na

pompę ciepła. 
4. Od zasady trwałej likwidacji urządzeń do ogrzewania opartego na paliwie stałym można

odstąpić  w  przypadku  gdy  piece  objęte  są  ochroną  konserwatora  zabytków,  pod
warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym.

5. Przyznanie  dotacji  następuje  po  kontroli  przeprowadzonej  przez  komisję  powołaną
zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  udziałem  podległych  Prezydentowi  Miasta
Kalisza  służb  ochrony  środowiska,  oceniającej  poprawność  wykonania  zadania  oraz
likwidację źródeł emisji opalanych paliwem stałym; w pracach komisji mogą uczestniczyć



odpowiednio  przedstawiciele:  dostawcy  gazu,  energii  elektrycznej,  energii  cieplnej
z miejskiego systemu ciepłowniczego.

6. Na podstawie protokołu z  posiedzenia  komisji,  o której  mowa w ust.  5,  zawierającego
ocenę dotyczącą weryfikacji wniosków, decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent
Miasta Kalisza w formie zarządzenia. 

7. Jednostka lub podmiot,  które otrzymały  w 2016 r.  dotację na dofinansowanie kosztów
inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały, nie są uprawnione do ubiegania się
o zwiększenie dotacji do kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały.

§ 4.

1. Ubiegającym się  o  dotację,  o  której  mowa w §  1  ust.  1  pkt  2  może  być  podmiot  lub
jednostka, która:
1) posiada tytuł  prawny do nieruchomości,  która została  przyłączona do miejskiej  sieci

sanitarnej;
2) poniosła  w  danym  roku  budżetowym  lub  w  roku  poprzednim  udokumentowane

dowodami  księgowymi  koszty  związane  z  wykonaniem  przyłącza  nieruchomości  
do miejskiej sieci sanitarnej, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Ubiegający się o dotację, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 zobowiązany jest do:
1) złożenia  wniosku  o  refundację  kosztów  wykonania  przyłącza  nieruchomości  

do  miejskiej  sieci  sanitarnej,  z  równoczesną  likwidacją  szamba,  w  terminie  do  30
października danego roku budżetowego, nie wcześniej jednak niż przed zakończeniem
zadania; wzór wniosku określi Prezydent Miasta Kalisza w formie zarządzenia;

2) przedłożenia:
a) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i zgody

właściciela  nieruchomości  na  wykonanie  przyłącza  nieruchomości  do  miejskiej
sieci sanitarnej,

b) dowodów księgowych  (faktury,  rachunki)  potwierdzających  poniesione  w danym
roku  lub  w  roku  poprzednim  koszty  wykonania  przyłącza  nieruchomości  do
miejskiej  sieci  sanitarnej  (opracowanie  dokumentacji,  zakup  materiałów,  montaż
instalacji),

c) inwentaryzacji  powykonawczej  geodezyjnej  instalacji  (o  ile  jest  wymagana  przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu),

d) protokołu  przeglądu  lub  protokołu  odbioru  wykonanych  robót,  sporządzonego
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu,

e) aktualnej  umowy  z  Przedsiębiorstwem  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Kaliszu
Sp. z o.o. na wprowadzanie ścieków do miejskiej sieci sanitarnej,

3) likwidacji  szamba  lub  w  uzasadnionych  przypadkach  przystosowania  szamba  do
gromadzenia wód opadowych.

3. Przyznanie  dotacji  następuje  po  kontroli  przeprowadzonej  przez  komisję  powołaną
zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  udziałem  podległych  Prezydentowi  Miasta
Kalisza  służb  ochrony środowiska,  oceniającej  poprawność  wykonania  zadania,  w tym
likwidację  szamba;  w  pracach  komisji  uczestniczą  przedstawiciele  Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu;

4. Na podstawie protokołu z  posiedzenia  komisji,  o której  mowa w ust.  3,  zawierającego
ocenę dotyczącą weryfikacji wniosków, decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent
Miasta Kalisza w formie zarządzenia.

5. Jednostka lub podmiot,  które otrzymały  w 2016 r.  dotację na dofinansowanie kosztów
inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały, nie są uprawnione do ubiegania się
o zwiększenie dotacji do kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały.



§ 5.

1. Wnioski  o  udzielnie  dotacji  będą  rejestrowane  i  rozpatrywane  w  Urzędzie  Miejskim
w Kaliszu w kolejności zgłoszeń. 

2. Wypłata  kwoty  dotacji  nastąpi  na  wskazany  rachunek  bankowy  wnioskowanego  lub  
w kasie Urzędu Miejskiego Kaliszu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na podstawie
umowy  dotacji, po podjęciu decyzji o przyznaniu dotacji przez Prezydenta Miasta Kalisza
w formie zarządzenia. 

§ 6.

Prezydent Miasta Kalisza jest uprawniony do:
1) kontroli  trwałości  inwestycji,  o  których mowa w § 1 ust.  1 pkt  1  niniejszej  uchwały

w terminie do  30 czerwca 2021 r.; 
2) wezwania  Wnioskodawcy  w  celu  złożenia  wyjaśnień  w  przypadku  uzasadnionego

podejrzenia  nieprzestrzegania  postanowień  niniejszej  uchwały  i  umowy  dotacji
w  postaci  zamontowania  dodatkowego  źródła  ogrzewania  na  paliwo  stałe  lub
odtworzenia  źródła  ogrzewania  na  paliwo  stałe  w  lokalu/budynku  lub  zaprzestania
używania proekologicznego systemu ogrzewania. 

§ 7.

W  przypadku  zaprzestania  używania  proekologicznego  systemu  ogrzewania  lub
zamontowania  dodatkowego  źródła  ogrzewania  na  paliwo  stałe  lub  odtworzenia
źródła  ogrzewania  na  paliwo  stałe  w  lokalu/budynku  z  przyczyn  zależnych  od
wnioskodawcy  w   terminie   do  30  czerwca  2021r.  przyznana  tytułem  dotacji  kwota
podlega zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach prawa.

§ 8.

1. Dotacja jest udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą jako pomoc de
minimis zgodnie z warunkami określonymi w: 
1) rozporządzeniu  Komisji  (UE)  nr  1407/2013  z  dnia  18  grudnia  2013r.  w  sprawie

stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej  do pomocy de
minimis (Dz.Urz. UE  nr 352.1 z 24 grudnia 2013r.);

2) rozporządzeniu  Komisji  (UE)  nr  1408/2013  z  dnia  18  grudnia  2013r.  w  sprawie
stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii  Europejskiej  do pomocy de
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L nr 352.9 z 24 grudnia 2013r.).

2. Podmiot  prowadzący  działalność  gospodarczą  ubiegający  się  o  udzielenie  dotacji,
stanowiącej pomoc de minimis przedkłada wraz z wnioskiem:
1) wszystkie  zaświadczenia  o pomocy de minimis  lub pomocy de minimis  w rolnictwie

i rybołówstwie,  jakie  otrzymał  w roku,  w którym ubiega  się  o  pomoc,  oraz  w ciągu
dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej  pomocy
w tym okresie  oraz

2) informacje  określone  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  29  marca  2010r.
w sprawie  zakresu  informacji  przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający  się
o pomoc de minimis  (Dz.U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.) lub

3) informacje  określone  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  11  czerwca  2010r.  
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis  
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz.810).



3. Składane  przez  przedsiębiorców  wnioski  będą  rozpatrywane  z  uwzględnieniem
zachowania  wszystkich  warunków uprawniających  do otrzymania  pomocy de minimis,
w tym w szczególności:
1) przedsiębiorca  (z  wyjątkiem  prowadzącego  działalność  w  zakresie  drogowego

transportu towarów oraz prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze produkcji
rolnej),  przy  zachowaniu  wszystkich  warunków  określonych  w  niniejszej  uchwale,
może otrzymać dotację stanowiącą pomoc de minimis,  jeżeli wartość pomocy brutto
łącznie  z  wartością  innej  pomocy  de  minimis  otrzymanej  przez  niego  w  okresie
bieżącego  roku  podatkowego  oraz  dwóch  poprzedzających  go  lat  podatkowych  nie
przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro;

2) przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie drogowego transportu towarów, przy
zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać
pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej
przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat
podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys. euro;

3) przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej, przy zachowaniu
wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli
wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej  przez niego
w  okresie  bieżącego  roku  podatkowego  oraz  dwóch  poprzedzających  go  lat
podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 15 tys. euro.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§10.

Traci  moc  uchwała  nr  XVIII/214/2011  Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  29  grudnia  2011r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych
oraz  jednostki  sektora  finansów  publicznych  będące  gminnymi  lub  powiatowymi  osobami
prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 916).

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. 

  Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

          /.../
 Andrzej Plichta



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXI/397/2016

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora

finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zgodnie  z  art.  403 ust.  4  ustawy  z  dnia  27 kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska  
(Dz.U. z 2016r. poz. 672 ze zm.), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
z budżetu gminy lub powiatu może polegać na udzielaniu dotacji celowej na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji  
do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji  
i  sposób  jej  rozliczania  określa  odpowiednio  rada  gminy  albo  rada  powiatu  w  drodze
uchwały. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub
powiat z wyżej wskazanymi podmiotami.
W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną  lub pomoc de minimis  jej  udzielenie
następuje  z  uwzględnieniem  warunków  dopuszczalności  tej  pomocy  określonych  
w przepisach prawa Unii Europejskiej. 
Dotychczas  zasady  udzielania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji
proekologicznych  realizowanych  przez  podmioty  niezaliczane  do  sektora  finansów
publicznych  oraz  jednostki  sektora  finansów  publicznych  będących  gminami  lub
powiatowymi  osobami  prawnymi  regulowane  były  uchwałą  nr  XVIII/214/2011  Rady
Miejskiej  Kalisz z dnia 29 grudnia 2011r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r., poz.
916). Przyjęcie przez Radę Miejską Kalisza przedmiotowej  uchwały w sprawie udzielania
dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  proekologicznych, związane  jest
głównie  ze  zwiększeniem  kwoty  dotacji  celowej  na  przedsięwzięcia  ekologiczne,  
tj. odpowiednio, w przypadku: 
- zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne:  do 80 % kosztów inwestycji, nie
więcej niż 5.000 zł;
- wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją
zbiornika bezodpływowego do gromadzenia nieczystości ciekłych (szamba): w wysokości  
do 80 % kosztów inwestycji, nie więcej niż 2.000 zł. 
Ponadto, w przedmiotowej uchwale Rady Miejskiej Kalisza przyjęto, że od zasady trwałej
likwidacji urządzeń do ogrzewania na paliwie stałym można odstąpić w przypadku, gdy piece
są  objęte  ochroną  konserwatora  zabytków,  pod warunkiem trwałego  usunięcia  połączenia
pieca z przewodem kominowym. 



Uzasadnieniem dla określenia nowych  zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji  proekologicznych  jest  także fakt,  że  25 czerwca 2015r.  Rada Miejska
Kalisza  przyjęła  uchwałę  nr  XII/115/2015  w  sprawie  uchwalenia  Programu  ochrony
środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2022, która wyznacza cele i kierunki działań oraz poszczególne zadania
na  rzecz  ochrony  powietrza  atmosferycznego  w  Kaliszu.  Co  również  istotne
-  26  października  2015r.  Sejmik  Województwa  Wielkopolskiego  podjął  uchwałę  
Nr XI/317/15 w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM
2,5  oraz  B(a)P  dla  strefy  miasto  Kalisz,  którego  integralną  część  stanowi  plan  działań
krótkoterminowych  w  zakresie  pyłów”,  będący  aktualizacją  dotychczasowego  programu
ochrony powietrza. 
Wskazane  do  dofinansowania  przedsięwzięcia  proekologiczne  mają  istotne  znaczenie  dla
realizacji celów i kierunków działań, zawartych w programie ochrony środowiska i programie
ochrony powietrza.
Zgodnie z art.7 ust.3 i ust.3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej projekt przedmiotowej uchwały został zgłoszony Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i  Rozwoju Wsi,
którzy  w  terminie  14  dni  mogą  przedstawić  zastrzeżenia  dotyczące  przejrzystości  zasad
udzielania  pomocy.  Projekt  uchwały  jest  zgodny  ze  stanowiskiem wskazanych   powyżej
Organów. 
W związku z obowiązywaniem rozporządzeń Komisji Europejskiej  dotyczących udzielania
pomocy  de  minimis  do  30  czerwca  2021  r.  ograniczono  czas  obowiązywania  niniejszej
uchwały zgodnie z czasem obowiązywania tych rozporządzeń.
Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

          Prezydent
                  Miasta Kalisza

               /.../
Grzegorz Sapiński


