
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/377/2021 
RADY MIASTA MŁAWA 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł 
ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, ust. 3, ust. 4, 
ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława w brzmieniu załącznika nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Lech Prejs 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 czerwca 2021 r.

Poz. 4957



Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXVII/377/2021 

Rady Miasta Mława 

z dnia 18 maja 2021 r. 

 

 

Zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany 

źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława  

 

§1. Beneficjenci 

Beneficjentami dotacji celowej na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych wymiany źródeł 

ciepła zasilanych paliwami stałymi na kotły centralnego ogrzewania zasilane paliwem 

gazowym mogą być podmioty i jednostki wyszczególnione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) posiadający 

tytuł prawny do nieruchomości w rozumieniu art. 3 pkt 41ustawy Prawo ochrony środowiska. 

§2. Koszty kwalifikowane i zasady finansowe 

1. Do dofinansowania w ramach dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych 

paliwem stałym na kotły centralnego ogrzewania zasilane paliwem gazowym w ramach 

środków z budżetu Miasta Mława kwalifikowane są koszty: zakupu kotła gazowego 

kondensacyjnego co najmniej klasy A z osprzętem, sterowaniem, armaturą 

zabezpieczającą i regulującą służącego do ogrzewania w systemie c. o., materiałów 

instalacyjnych służących modernizacji źródła ogrzewania w tym układów powietrzno  

- spalinowych służących do doprowadzenia powietrza do komory spalania oraz 

odprowadzenia spalin z komory spalania kotła gazowego, zakupu zbiornika ciepłej wody 

użytkowej z osprzętem oraz zakupu usługi demontażu źródła ciepła zasilanego paliwem 

stałym i usługi montażu kotła gazowego wraz z włączeniem go do systemu grzewczego  

i podłączeniem do instalacji gazowej. 

2. Określa się poziom dofinansowania wymiany źródła ogrzewania w wysokości 30 % 

poniesionego kosztu kwalifikowanego w kwocie nie większej niż 4.500,00 złotych. 

3. Data zakończenia przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac 

związanych z modernizacją źródła ciepła objętych umową o dofinansowanie, pozwalające 

na prawidłową eksploatację zamontowanego kotła gazowego. 

4. Okres realizacji przedsięwzięcia liczony jest od dnia podpisania umowy z Miastem Mława 

o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i upływa z dniem 15 listopada danego roku 

kalendarzowego, w którym zawarto umowę na dotację celową pomiędzy Miastem Mława  

a Beneficjentem. 

5. Złożenie wniosku o płatność następuje w terminie do 30 dni od zrealizowania 

przedsięwzięcia nie później niż do dnia 10 grudnia danego roku kalendarzowego  

w którym zawarto umowę na dotację celową pomiędzy Miastem Mława a Beneficjentem. 
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§3. Kryteria wyboru inwestycji  

1. Nieruchomość, której dotyczy dotacja na modernizację źródeł ciepła jest położona  

na terenie miasta Mława. 

2. Nieruchomość jest ogrzewana źródłem/źródłami ciepła na paliwo stałe.  

§4. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji 

1. Wniosek na dotację należy złożyć do Burmistrza Miasta Mława w terminie naboru 

wniosków pomiędzy 1 czerwca, a 30 września danego roku kalendarzowego prowadzonym 

w trybie otwartym, podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Mława oraz tablicy informacyjnej zainstalowanej przed Urzędem Miasta Mława. 

2. Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu, którego wzór określa załącznik  

nr 1  do zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława  

w formie wydruku, w Kancelarii Urzędu Miasta Mława. 

3. Prawidłowo złożony wniosek powinien być kompletny i podpisany. Wszystkie wymagane 

pola formularza wniosku powinny być wypełnione. Do wniosku powinny być dołączone 

wszystkie wymagane załączniki. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji celowej. 

5. Rozpatrywanie wniosków następuje zgodnie z kolejnością wpływu wniosków (decyduje 

data wpływu). 

6. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta 

Mława na dotacje celowe w danym roku kalendarzowym, niezrealizowane wnioski  

nie podlegają rozpatrywaniu w latach następnych.  

7. Po pozytywnym  rozpatrzeniu wniosku Burmistrz pisemnie zawiadamia Wnioskodawcę  

o terminie podpisania umowy na dotację celową. 

8. Dotacja jest jednorazowa. 

9. Wymianie/likwidacji ulegną wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe w budynku/lokalu 

mieszkalnym służące do celów grzewczych lub do celów ogrzewania i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne). 

§5. Zasady i tryb przyznania dotacji celowej jako pomocy de minimis 

1. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc 

de minimis, a jej udzielenie następuje, w zależności od zakresu prowadzonej działalności, 

zgodnie z: 

a) rozporządzeniem 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. U. UE L 352 18.12.2013, s.1 z późn. zm.), 

b) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 r. 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. U. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.).  

c) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 717/2014 r. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  
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de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190 z 28.06.2014, s. 45,  

z późn. zm.).  

2. Warunkiem uzyskania dotacji przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis jest 

przedłożenie zaświadczeń lub oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz  

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.) oraz - w zależności od rodzaju pomocy 

de minimis, o którą ubiega się wnioskodawca - informacji określonych  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 

311 z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. poz. 1543, z 2020 r. poz. 1338) – w przypadku pomocy  

de minimis na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013, albo  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych 

przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  

(Dz. U. Nr 121, poz. 810) - w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie. 

3. Pomoc, o której mowa w ust.1  jest udzielana do dnia 31 grudnia 2023 r. 

§6. Warunki techniczne modernizowanych urządzeń grzewczych 

1. Montowane urządzenia/kotły gazowe są fabrycznie nowe z co najmniej dwuletnią 

gwarancją. 

2. Kotły gazowe w wariancie dostosowanym do ogrzewania pomieszczeń muszą posiadać 

klasę sezonowej efektywności grzewczej A lub wyższą. 

3. Nowe źródło grzewcze może także służyć do wytwarzania ciepłej wody użytkowej pod 

warunkiem, że posiadać będzie klasę energetyczną podgrzewania wody A lub wyższą. 

§7. Rozliczenie dotacji celowej 

1. W celu rozliczenia dotacji celowej Beneficjenci, z którymi została zawarta umowa  

na udzielenie dotacji celowej, po wykonaniu przedsięwzięcia wyszczególnionego  

w umowie są zobowiązani złożyć: 

a) wniosek o wypłatę dotacji celowej wraz z dołączonymi fakturami lub równoważnymi 

dokumentami księgowymi na udokumentowanie poniesionych kosztów kwalifikowanych, 

b) dokumenty techniczne: certyfikat lub aprobatę techniczną potwierdzającą, że wymienione 

źródło ciepła spełnia obowiązujące normy techniczne. 

2. Wypłata dotacji celowej na rzecz Beneficjenta następuje w terminie określonym  

w umowie na dotację o której mowa w §4 pkt 12. 

3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych. 
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Załącznik nr 1 do zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany 

źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława 
 

Mława, ……………………….. 
(data)  

 

Wniosek  
 

o przyznanie dotacji na wymianę źródła ciepła 

A. Dane Wnioskodawcy 

a) Dane ogólne dotyczące Wnioskodawcy 

Nazwisko  Imię  

PESEL  Telefon/e-mail  

Nazwa podmiotu (jeśli dotyczy) REGON (jeśli 

dotyczy) 

 

Adres 

zamieszkania/siedziba 

podmiotu 

 

Adres do 

korespondencji 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

(wypełnić jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 

 

 

B. Informacja o budynku/lokalu mieszkalnym zgłaszanym do realizacji przedsięwzięcia 

wymiany źródła ciepła z udziałem dotacji celowej 

Adres budynku/lokalu  

 Wniosek dotyczy ** 

 

budynku mieszkalnego  

 

lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku 

mieszkalnym z wyodrębnioną księgą wieczystą 

budynku mieszkalnego 

w którym prowadzona 

jest również działalność 

gospodarcza 

 

budynku/lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą w 

którym prowadzona jest działalność gospodarcza 

Tytuł prawny do 

nieruchomości w 

rozumieniu art. 3 pkt 41 

ustawy Prawo ochrony 

środowiska ** 

                   

własność 

 

współwłasność 

                   

                  użytkowanie wieczyste 

 

inny (wskazać)…………………………………….. 
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Numer księgi wieczystej  
Numer 

ewidencyjny działki 
 

Powierzchnia całkowita 

budynku/lokalu (m2) 
 Rodzaj ogrzewania  

Łączna liczba źródeł ciepła na paliwo stałe podlegających likwidacji  

* Oświadczam, że lokal/budynek, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie jest 

wyposażony wyłącznie w źródło ciepła na paliwo stałe. 

 

D.  Informacja o numerze rachunku bankowego Wnioskodawcy do zrealizowania 

dotacji 

Numer rachunku 

bankowego  
 

 

E.  Prognozowane finansowanie 

Prognozowany koszt kwalifikowany 

przedsięwzięcia [zł] 
 

Wnioskowana dotacja celowa do 

kwoty [zł] 
 

 

Wykaz wymaganych dokumentów do wniosku: 

• Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia księgi wieczystej lub wydruk 

z elektronicznej księgi wieczystej). 

• Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia 

ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal objęty jest współwłasnością). 

 

 

……………………………………… 

(czytelny podpis Wnioskodawcy)  

 

*    niepotrzebne skreślić 

** dokonać wyboru zaznaczając odpowiedni kwadrat  znakiem X lub V 
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