PROJEKT NR 210
Uchwała Nr ......

/ ......

/ ...... rok

Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia ...
w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta
Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach
mieszkalnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 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 2018 r., poz. 362 ze zm.) po dokonaniu zgłoszenia projektu uchwały do Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
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 dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów
zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§2. 1. W przypadku osób fizycznych posiadających tytuł prawny do budynku mieszkalnego,
na części którego prowadzona jest działalność gospodarcza, udzielenie dotacji celowej ze
środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa
niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych, 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.).
2. W przypadku osób fizycznych posiadających tytuł prawny do budynku mieszkalnego,
na części którego prowadzona jest działalność w rolnictwie, udzielenie dotacji celowej ze
środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa
niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych, o której mowa w § 1 stanowi pomoc de
minimis w rolnictwie a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, 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 dnia 24.12.2013 r. ze zm.).
3. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, uzyskanie dotacji celowej
stanowiącej pomoc de minimis lub pomoc de minimis w sektorze rolnym dla osób fizycznych
na dofinansowanie kosztów zakupu Paliwa niskoemisyjnego w budynkach mieszkalnych
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności
w rolnictwie nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Iwona Mularczyk

UZASADNIENIE
W celu aktywnego przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza na terenie Miasta
Nowego Sącza, a w konsekwencji znacznemu ograniczeniu szkodliwego oddziaływania
zjawiska jakim jest niska emisja, na zdrowie ludności i lokalne środowisko, przystępujemy do
uchwalenia niniejszego Regulaminu.
Regulamin określa zasady udzielania, tryb postępowania i sposób rozliczania dotacji
udzielanych z Budżetu Miasta Nowego Sącza.
Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
może polegać na udzielaniu z budżetu gminy lub budżetu powiatu dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych m.in. przez osoby
fizyczne.
Ustęp 5 wspomnianego artykułu nadaje radzie gminy albo radzie powiatu możliwość
stanowienia w drodze uchwały kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub
dofinansowania, a także tryby postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej
rozliczenia.
Uchwała, odnosząca się w swoim zakresie do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do
budynku mieszkalnego, na części którego prowadzona jest działalność gospodarcza lub
działalność w rolnictwie jest w istocie rzeczy programem pomocy de minimis, dlatego jej
projekt został zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem
oceny przejrzystości zasad udzielania pomocy de minimis – w trybie określonym w art. 7 ust.
3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.). W terminie 14 dni Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad
udzielania pomocy. W przypadku braku reakcji ze strony Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, przyjmuje się że wyraził pozytywną opinię i można rozpocząć
procedurę przyjmowania aktu prawa miejscowego.

Załącznik do Uchwały Nr …….../………./…..….rok
Rady Miasta Nowego Sącza z dnia ……………………

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA
NOWEGO SĄCZA NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKUPU PALIWA
NISKOEMISYJNEGO W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Ogólne zasady udzielania dotacji
§1
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
a) Wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą
właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego, zlokalizowanego
w granicach administracyjnych miasta Nowego Sącza, ubiegającego się
o dofinansowanie inwestycji objętej niniejszym Regulaminem;
b) Beneficjencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której została
przyznana dotacja na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
oraz w umowie o udzielenie dotacji;
c) Inwestycji - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie objęte
dofinansowaniem zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu tj.
zakup Paliwa niskoemisyjnego;
d) Kosztach kwalifikowanych- należy przez to rozumieć koszty poniesione
przez Beneficjenta po podpisaniu umowy o dotację na realizację
Inwestycji z Miastem Nowy Sącz, które na podstawie postanowień
niniejszego Regulaminu zostały objęte dofinansowaniem;
e) Budynku - należy przez to rozumieć zamieszkały budynek mieszkalny
jednorodzinny wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi trwale
związanymi z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach, służący zaspokojeniu
potrzeb mieszkaniowych, znajdujący się na terenie Miasta Nowego Sącza;
f) Paliwo niskoemisyjne – należy przez to rozumieć paliwo stałe otrzymane
w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego, zgodne
z wymaganiami Tabeli nr 8 stanowiącej załącznik do rozporządzenia
Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890);
g) Pomoc 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
beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto
w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego
działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100
tys. euro.

h) Pomoc de minimis w sektorze rolnym – należy przez to rozumieć wsparcie
państwa, które udziela się producentom rolnym a które nie wymaga
notyfikacji Komisji Europejskiej. Jest to pomoc o niedużej wartości,
która nie skutkuje naruszeniem konkurencji na rynku. Limit wysokości
pomocy de minimis dla producenta rolnego nie może przekroczyć 20
tys. euro w okresie obejmującym 3 lata kalendarzowe.
i) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania
dotacji.
§2
1. Miasto Nowy Sącz udziela dotacji w formie dopłaty do zakupu Paliwa
niskoemisyjnego do ogrzewania Budynku.
2. 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.
§3
1. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych
inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
2. W zakresie Inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, do kosztów
kwalifikowanych zalicza się zakup Paliwa niskoemisyjnego do ogrzewania
Budynku.
Pomoc de minimis
§4
1. W przypadku, gdy Budynek, w którym dokonano zakupu Paliwa
niskoemisyjnego, wykorzystywany jest w części na prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym działalności dochodowej, dotacja o której mowa
w § 2, w części proporcjonalnej do powierzchni Budynku 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.).
2. W przypadku, gdy Budynek, w którym dokonano zakupu Paliwa
niskoemisyjnego, wykorzystywany jest w części na prowadzenie działalności
rolniczej, dotacja o której mowa w § 2, w części proporcjonalnej do
powierzchni Budynku wykorzystywanego na prowadzenie tej działalności
stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym a jej udzielenie następuje
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Unii
Europejskiej Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, 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 dnia 24.12.2013
r. ze zm.)
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, Wnioskodawca zobowiązany jest
do złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:
a) zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub 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 lub
informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie, 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.) i w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 czerwca
2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające
się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010
r. Nr 121, poz. 810).
§5
1. Wysokość dotacji w formie dopłaty do zakupu Paliwa niskoemisyjnego wynosi
150 zł za każdą zakupioną, pełną tonę Paliwa niskoemisyjnego.
2. Łączna kwota dofinansowania wskazana w §5 ust. 1 nie może przekroczyć
kwoty 450 zł w danym roku kalendarzowym.
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.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§6
Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji w formie dopłaty do zakupu
Paliwa niskoemisyjnego jest złożenie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza –

Wydziale Środowiska, ul. Szwedzka 5 lub Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Rynek
1, kompletnego wniosku o udzielenie dotacji;
§7
1. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kolejności ich
wpływu, do wysokości środków zaplanowanych na ten cel na dany rok
w budżecie Miasta Nowego Sącza.
2. Rozpatrywanie wniosków powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza
lub osobie posiadającej stosowne upoważnienie.
3. Prezydent Miasta Nowego Sącza lub osoba, o której mowa w § 7 ust. 2
Regulaminu są uprawnieni do weryfikacji danych zawartych we wniosku
o udzielenie dotacji ze stanem faktycznym.
4. Jeżeli wniosek jest niekompletny lub brak jest któregoś z dokumentów
wskazanych w § 6 Regulaminu, wskutek czego wnioskowi nie można nadać
dalszego biegu, Prezydent Miasta Nowego Sącz lub osoba, o której mowa
w § 7 ust. 2 Regulaminu wezwie na piśmie Wnioskodawcę do uzupełnienia
braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a po bezskutecznym
upływie terminu pozostawi wniosek bez rozpoznania.
5. Wnioskodawca może występować wielokrotnie w danym roku kalendarzowym
o udzielenie dofinansowania lecz kwota dofinansowania nie może
przekroczyć wartości określonych w §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu
§8
1. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dotacji Prezydent Miasta
Nowego Sącza lub osoba, o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu zawiadomi
Wnioskodawcę telefonicznie, a w razie niemożności zawiadomienia w tej
formie: na piśmie, wzywając jednocześnie do zawarcia z Miastem Nowy Sącz
umowy o udzielenie dotacji. O przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku
o udzielenie dotacji Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.
2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji nie jest
decyzją administracyjną w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze
zm.) i nie przysługuje na nie odwołanie.
3. Maksymalna wysokość Kosztów kwalifikowanych Inwestycji ustalana jest
przed podpisaniem umowy z Wnioskodawcą, w oparciu o zweryfikowany
przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza lub osobę, o której mowa w § 7 ust.
2 Regulaminu, wniosek o udzielenie dotacji zawierającej zestawienie
planowanej do zakupu ilości ton Paliwa niskoemisyjnego.
4. Wnioskodawca podpisuje umowę niezwłocznie po wezwaniu, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do
podpisania umowy.

5. Niepodpisanie umowy w terminie określonym w § 8 ust. 4 Regulaminu jest
równoznaczne z rezygnacją przez Wnioskodawcę z wnioskowanej dotacji.
6. Beneficjent wykonuje Inwestycję po podpisaniu umowy z Miastem Nowy
Sącz, w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych. Wykonanie
Inwestycji lub poniesienie jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją tej
Inwestycji przed podpisaniem umowy z Miastem Nowy Sącz skutkuje ich
niezakwalifikowaniem jako Kosztów kwalifikowanych Inwestycji, a zatem
koszty te nie podlegają dotowaniu w ramach niniejszej dotacji.
Zasady rozliczania dotacji
§9
1. W celu rozliczenia dotacji Beneficjent, z którym została zawarta umowa
o udzielenie dotacji, jest zobowiązany w terminie określonym w tejże
umowie do przedłożenia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – Wydziale
Środowiska ul. Szwedzka 5 lub Biurze Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 1:
a) wniosku o rozliczenie dotacji;
b) oryginałów faktur VAT lub rachunków z wyszczególnionymi Kosztami
kwalifikowanymi, wystawionych na Beneficjenta, potwierdzających
zakres, termin i koszty zakupu Paliwa niskoemisyjnego;
c) dokumentację potwierdzającą, że zakupione Paliwo niskoemisyjne
spełnia standardy ustawowe oraz określone w niniejszym Regulaminie,
w tym również stosowne certyfikaty.
2. Wysokość środków przeznaczonych ostatecznie do wypłaty z tytułu dotacji
ustalana jest przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza lub osobę, o której
mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu w oparciu o przedstawione faktury VAT lub
rachunki wskazujące Beneficjenta jako nabywcę.
3. W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza lub osobę,
o której mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu braków formalnych we wniosku
o rozliczenie dotacji Beneficjent zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku
w terminie wskazanym w tym wezwaniu. W takim przypadku rozpatrzenie
wniosku o rozliczenie dotacji nastąpi po jego uzupełnieniu.
4. Wnioski nieuzupełnione lub uzupełnione po upływie terminu wskazanego
w wezwaniu, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu traktowane będą jako
rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie.
Nabór wniosków
§ 10
Terminy naboru w danym roku kalendarzowym wniosków o udzielenie dotacji
objętej niniejszym regulaminem są każdorazowo określane w ogłoszeniu
o naborze wniosków opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Nowego Sącza oraz na stronie www.nowysacz.pl.

