
UCHWAŁA NR XLIX/504/2018
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz 
na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 

proekologicznymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 2-6 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz 
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077), Rada Miejska w Swarzędzu uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Zasady udzielania dotacji

§ 1. 
1. Dotacja celowa z budżetu Gminy Swarzędz udzielana jest na dofinansowanie kosztów 

inwestycji w zakresie ochrony środowiska, realizowanej na terenie gminy Swarzędz, polegającej 
na:
1) modernizacji systemu grzewczego związanej z likwidacją, rozumianą jako trwałe odłączenie 

od systemu grzewczego, źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego 
wymagań jakościowych szczegółowo określonych w § 4 i jego zastąpieniu, jednym z niżej 
wymienionych źródeł ciepła:
a) miejska sieć ciepłownicza,
b) kocioł gazowy,
c) kocioł elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii 

cieplnej,
d) kocioł olejowy,
e) pompa ciepła,
f) kocioł na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniający wymagania jakościowe szczegółowo 

określone w § 4;
2) montażu w systemie grzewczym źródeł wykorzystujących energię odnawialną w postaci 

kolektorów słonecznych lub pompy ciepła;
3) montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 

20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 ze zm.).
2. Dofinansowana inwestycja musi spełniać następujące kryteria:

1) inwestycje wymienione w ust.1 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w istniejącym lokalu lub 
budynku mieszkalnym. Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obiekcie 
budowlanym innym niż budynek mieszkalny lub na wolno stojącej konstrukcji, pod 
warunkiem, że urządzenie będzie służyło celom mieszkaniowym;

2) w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w ust.1 pkt 1 lit. f, wymagane jest 
przedłożenie pisemnego oświadczenia dysponentów sieci ciepłowniczej i gazowej o braku 
możliwości podłączenia budynku lub lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, w terminie 
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12 miesięcy od dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego, w którym wniosek został 
złożony.

§ 2. 

Od warunku likwidacji źródła ciepła opalanego paliwem stałym, o której mowa w § 1 ust.1 
pkt 1 można odstąpić w przypadku występowania kominka bez płaszcza wodnego, 
niestanowiącego głównego źródła zaopatrzenia w ciepło.

§ 3. 

Dotacją objęte są tylko urządzenia, które spełniają wszelkie konieczne normy i są 
dopuszczone do użytkowania na terenie Polski na podstawie stosownych dokumentów 
wystawionych przez uprawnione podmioty.

§ 4. 

W przypadku kotłów na paliwo stałe, w tym kotłów na biomasę, możliwe do montażu są tylko 
takie, które umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem 
zgazowujących paliwo, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego 
zamontowanie, spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy 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 normy równoważnej. Spełnienie powyższych wymagań potwierdza się 
certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej 
sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji.

§ 5. 

W przypadku, gdy inwestycja jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej 
przez  podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym w działalności w sektorze rolnym 
lub w zakresie rybołówstwa, udzielone dofinansowanie odpowiednio:

1) nie stanowi pomocy publicznej;
2) stanowi 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 Nr 352 z 24.12.2013, s. 1);

3) stanowi 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 
Nr 352 z 24.12.2013, s. 9);

4) stanowi pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 
717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury (Dz.Urz.UE L Nr 190 z 28.06.2014, s. 45).
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Rozdział 2.
Koszty inwestycji i wysokość dotacji

§ 6. 
1. Dofinansowaniem objęta jest inwestycja, której koszty poniesiono od dnia zawarcia 

umowy o udzielenie dotacji, pod warunkiem, że nie została sfinansowana w całości lub w części 
z innych środków publicznych, co wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez 
beneficjenta przy rozliczeniu dotacji.

2. Kosztami objętymi dotacją są:
1) koszty nabycia i montażu urządzeń oraz osprzętu instalacji wewnętrznej niezbędnych do 

realizacji inwestycji;
2) koszty nabycia i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., a w przypadku, kiedy budynek 

lub lokal ogrzewany był przy wykorzystaniu pieców kaflowych również koszty nabycia 
i montażu grzejników;

3) koszty nabycia i montażu wkładu kominowego, w przypadku modernizacji systemu 
odprowadzania spalin, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła 
ogrzewania;

4) wartość podatku i usług (VAT), jeśli beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku 
VAT.

§ 7. 
1. Wysokość dotacji wynosi:

1) 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 7 000,00 zł, w przypadku inwestycji, 
o których  mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;

2) 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 14.000 zł dla wspólnot 
mieszkaniowych, w przypadku likwidacji kilku (co najmniej dwóch) źródeł niskiej emisji, 
w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;

3) 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł, w przypadku inwestycji, 
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3;

4) 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł, dla wspólnot 
mieszkaniowych w przypadku inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Dotacja udzielana będzie dla inwestycji, które zostaną zrealizowane do 31 października 

danego roku kalendarzowego, w którym złożono wniosek o udzielenie dotacji.
Rozdział 3.

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

§ 8. 

Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku 
o udzielenie dotacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.
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§ 9. 

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres 
zamieszkania/adres siedziby, numer kontaktowy telefonu lub adres poczty elektronicznej, 
numer NIP w przypadku przedsiębiorców, określenie inwestycji, planowany koszt i termin jej 
realizacji, miejscowość i numer ewidencyjny działki, na której planowana jest inwestycja, 
wskazanie tytułu prawnego do działki, na której planowana jest inwestycja oraz datę i podpis 
wnioskodawcy.

§ 10. 
1. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) kopię zgłoszenia zamiaru budowy lub ostatecznego pozwolenia na budowę dla 
wnioskowanej inwestycji, o ile jest wymagane, wraz z dokumentacją techniczną do wglądu;

2) zgodę władającego lokalem/budynkiem na wykonanie inwestycji przez wnioskodawcę;
3) oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku 

naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT;
4) oświadczenia dysponentów sieci ciepłowniczej i gazowej, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone 
dofinansowanie stanowi pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie, należy dołączyć również dokumenty i informacje, których zakres określony został 
w art. 37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.362) oraz w rozporządzeniu Rady 
Ministrów 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 ze zm.) lub 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych 
przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., 
Nr 121, poz. 810).

§ 11. 

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu do 30 czerwca danego roku kalendarzowego. Datą 
złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

§ 12. 

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać przed realizacją inwestycji, w szczególności 
przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń, a w przypadku inwestycji, o której mowa w § 
1 ust.1 pkt 1 przed likwidacją źródła ciepła.

§ 13. 

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o udzielenie dotacji, Burmistrz  
Miasta i Gminy Swarzędz wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, 
nie krótszym niż siedem dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 14. 
1. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej wniosków przeprowadza się wizję w budynku  

(lokalu) celem potwierdzenia zgodności opisu zamierzonego działania ze stanem faktycznym. 
Kontroli dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz i sporządza 
z niej protokół.
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2. Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia na potrzeby kontroli pomieszczeń, 
w których zostaną przeprowadzone prace opisane we wniosku. O planowanej wizji w budynku 
(lokalu) Wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie na numer telefonu podany we 
wniosku. W przypadku braku możliwości zawiadomienia telefonicznego Wnioskodawca zostanie 
poinformowany pisemnie przy zachowaniu zasad określonych w § 15 ust. 3.

3. Wniosek może zostać odrzucony w przypadku:
a) braku możliwości przeprowadzenia kontroli, o której mowa  w ust. 1, z przyczyn leżących po 

stronie Wnioskodawcy;
b) stwierdzenia w trakcie kontroli, że zadeklarowane we wniosku kotły/piece/paleniska 

przewidziane do likwidacji zostały już zdemontowane lub nie są trwałym wyposażeniem 
lokalu;

c) podania przez wnioskodawcę nieprawdziwych informacji;
d) odmowy podpisania przez wnioskodawcę protokołu, o którym mowa w ust. 1.

§ 15. 
1. Zaakceptowanie wniosku pod kątem formalnym oraz przeprowadzenie przez Komisję, 

o której mowa w § 14 ust. 1, kontroli w budynku (lokalu), która nie wykazała zastrzeżeń, 
o których mowa w § 14 ust. 3, może stanowić podstawę do zawarcia umowy z Wnioskodawcą.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawiadamia pisemnie Wnioskodawców o pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku oraz o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania umowy na 
udzielenie dotacji celowej, przy czym niedotrzymanie terminu przez Wnioskodawcę uznaje się 
za rezygnację z zawarcia umowy.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 doręcza się za potwierdzeniem odbioru, przy 
czym zawiadomienie uznaje się za doręczone również w przypadku:
1) nieodebrania ww. zawiadomienia z placówki pocztowej w terminie 14 dni, licząc od daty 

pozostawienia pierwszego awiza;
2) odmowy przyjęcia przesyłki lub odmowy podpisania odbioru przesyłki;
3) zwrotu do nadawcy przesyłki z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Wnioskodawcy, 

o którym nie poinformowano Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 16. 

O odmowie udzielenia dotacji Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje Wnioskodawcę 
na piśmie.

§ 17. 

Rozpatrywanie wniosków odbywa się w kolejności ich złożenia wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów, do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel 
w budżecie gminy na dany rok.

§ 18. 

Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania 
środków przeznaczonych na ten cel, zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w kolejnym 
roku budżetowym.
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Rozdział 4.
Sposób rozliczania dotacji

§ 19. 
1. Beneficjent zobowiązany jest w terminie określonym w umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 

do:
1) zrealizowania dotowanej inwestycji;
2) przedłożenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz rozliczenia, obejmującego zestawienie 

faktur VAT/rachunków dokumentujących koszty inwestycji;
3) przedłożenia dowodu potwierdzającego dokonanie zapłaty za faktury VAT/rachunki, 

o których mowa w pkt. 2 powyżej;
4) przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1;
5) przedłożenia oryginału i kopii protokołu odbioru realizowanej inwestycji uprawniającego do 

użytkowania instalacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
dokonanego przez osobę posiadającą odpowiednie w tym zakresie uprawnienia;
2. W przypadku zrealizowania inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w zależności od 

rodzaju nowego źródła ciepła, dodatkowo należy przedłożyć:
1) oryginał i kopię opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowość podłączenia źródła ciepła 

do przewodu kominowego;
2) oryginał i kopię protokołu próby szczelności instalacji gazowej po wymianie źródła ciepła;
3) kopię warunków podłączenia do sieci gazowej lub elektrycznej;
4) kopię dokumentu, o którym mowa w § 4.

§ 20. 
1. Dokumenty finansowe muszą być przedstawione w postaci oryginałów oraz kopii (po 

1 egzemplarzu).
2. Dokumentem finansowym jest faktura VAT lub rachunek wystawiony na beneficjenta.

§ 21. 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz po złożeniu rozliczenia przez beneficjenta:

1) sprawdza poprawność i kompletność rozliczenia;
2) na oryginale faktury VAT/rachunku pozostawia adnotację o udzielonej dotacji;
3) zwraca beneficjentowi oryginały przedłożonych dokumentów;
4) wypłaca przyznaną dotację w terminie określonym w umowie.

2. Po przedłożeniu rozliczenia dotacji i dokumentów rozliczeniowych przez Beneficjenta, 
Komisja  powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz przeprowadza kontrolę 
w lokalu/budynku, w którym przeprowadzono dotowaną inwestycję i sporządza z niej protokół.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedłożonym przez beneficjenta 
rozliczeniu i nieusunięciu ich w wyznaczonym terminie lub niezrealizowania inwestycji zgodnie 
z warunkami określonymi w umowie stwierdzonymi podczas kontroli, o której mowa w ust. 2, 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz odmawia wypłaty dotacji, informując o tym beneficjenta na 
piśmie.
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§ 22. 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ma prawo do:

1) przeprowadzenia kontroli trwałości zrealizowanego zadania w terminie 5 lat od dnia  
rozliczenia wykonanej inwestycji;

2) wezwania beneficjenta w celu złożenia wyjaśnień w przypadku nieprzestrzegania 
postanowień uchwały i umowy, np. w postaci zamontowania dodatkowego źródła 
ogrzewania na paliwo stałe lub odtworzenia źródła ogrzewania na paliwo stałe w lokalu 
mieszkalnym, które nie spełnia warunków uchwały, w szczególności przyczynia się do 
zwiększenia emisji zanieczyszczeń.
2. Okres używania urządzeń wchodzących w skład rozwiązań wymienionych w § 1 wynosi 

minimum 5 lat licząc od dnia sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli, o której mowa 
w § 21 ust. 2. Jeżeli będzie on krótszy, przyznana dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi 
odsetkami liczonymi od dnia przyznania dotacji do dnia jej zwrotu.

3. W przypadku, gdy nastąpi wymiana urządzenia na podstawie rękojmi lub gwarancji 
producenta, beneficjent w terminie 14 dni od dnia wymiany urządzenia, na które została 
przyznana dotacja, zobowiązany jest poinformować o tym zdarzeniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz. W takiej sytuacji przyjmuje się ciągłość użytkowania urządzenia.

§ 23. 

Udzielona dotacja podlega zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2017r., poz.2077).

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 24. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 25. 

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 26. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała jest elementem działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, poprzez
umożliwienie mieszkańcom Gminy Swarzędz pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia
z zakresu ochrony środowiska polegające na likwidacji źródeł niskiej emisji i  zastąpienie ich
rozwiązaniami proekologicznymi.

W Programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM 10, PM 2,5
oraz B(a)P, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
24 lipca 2017 r. wskazano, iż działania gmin powinny polegać przede wszystkim na tworzeniu
systemu zachęt poprzez wydatkowanie środków własnych lub pozyskanych ze źródeł zewnętrznych
w formie dotacji celowych na realizację zadań likwidacji lub wymiany starych kotłów na paliwo
stałe i powinny obejmować:
-prowadzenie działań zmierzających do podłączenia do sieci cieplnej lokali ogrzewanych w sposób
indywidualny ze starych urządzeń grzewczych, zasilanych paliwami stałymi, wraz z ich likwidacją,
-prowadzenie działań zmierzających do wymiany niskosprawnych kotłów na paliwa stałe (głównie
na węgiel) na: nowe kotły zasilane paliwem gazowym, ogrzewanie elektryczne, nowe kotły
zasilane olejem opałowym, nowe kotły węglowe zasilane automatycznie spełniające wymogi
Ekoprojektu lub wymogi dotyczące klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012.
Gmina Swarzędz została zakwalifikowana do grupy Miast i Gmin, w których wyznaczono obszary
przekroczeń. W związku z tym skonstruowano harmonogram rzeczowo-finansowy szczegółowych
działań naprawczych, w którym wskazano dla Gminy Swarzędz wymagany do osiągnięcia efekt
ekologiczny (redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu). Jednoczenie
określono, że ze względu na bardzo wysoki udział źródeł emisji powierzchniowej w stężeniach
analizowanych zanieczyszczeń w obszarach przekroczeń, efekt redukcji emisji zostanie osiągnięty
poprzez realizację zadań związanych ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkań oraz
termomodernizację budynków.

Działania Gminy w kierunku ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących z
niskiej emisji oraz zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii zawarte są również
w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015-2019 z perspektywą
na lata 2020-2024 przyjętego uchwałą nr XI/102/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23
czerwca 2015r.

Celem udzielenia dotacji jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł niskiej
emisji, co obejmuje również działania wymienione w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i 
Gminy Swarzędz na lata 2015-2020 przyjętego uchwałą nr  XVIII/182/2016 Rady Miejskiej w 
Swarzędzu z dnia z dnia 26 stycznia 2016r., zmienionego uchwałą nr XXIV/242/2016 z dnia 21
czerwca 2016r. oraz uchwałą nr  XXXVIII/375/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27
czerwca 2017r. Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz
jest transformacja miasta i gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii
ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza.

Ponieważ projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy de minimis oraz pomocy de
minimis w rolnictwie, został on zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów oraz właściwemu ministrowi do spraw rolnictwa, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (Dz.U z 2018r.,
poz.362).

Stworzenie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i 
zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.) i jest niezbędnym narzędziem do
wydatkowania środków z budżetu Gminy Swarzędz w ramach zadania: ochrona powietrza
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atmosferycznego i klimatu, określonego w uchwale XLV/444/2017 Rady Miejskiej w Swarzędzu z
dnia 19 grudnia 2017 r., Załącznik nr 14, Dz.900005,. Rozdz.4300 § 6230
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