Uchwała Nr 241/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub
dofinansowanie z budżetu Miasta Józefowa, w szczególności ze środków pochodzących z wpływów
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia
lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony
środowiska (Dz. U . z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Józefowa, w szczególności
ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych, będącym gminnymi osobami prawnymi.

§2
Szczegółowe zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru inwestycji, tryb
postępowania w związku z udzielaniem dotacji i sposób jej realizacji, zawarte są w niżej
wymienionych załącznikach:
1) Załącznik Nr 1 określający zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających
na wymianie źródła ciepła,
2) Załącznik Nr 2 określający zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających
na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu;
3) Załącznik Nr 3 określający zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających
na budowie urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych
i roztopowych w miejscu ich powstania.

§3
1. Dotacja przyznawana podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą (w związku
z nieruchomością wykorzystywaną do jej prowadzenia) stanowi pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i jej udzielenie następuje z uwzględnieniem
warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
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2. Dotacje udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w tym działalność
w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, stanowić będą pomoc de minimis lub pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z przepisami:
1) 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 dnia 24.12.2013, str. 1. z późn. zm.).
2) rozporządzenia Komisji (WE) 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, str. 9 z późn. zm.);
3) rozporządzenia Komisji (WE)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 190 z 28.6.2014, str. 45).

§4
Informacje dotyczące inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
finansowanych lub dofinansowanych z budżetu Miasta Józefowa na podstawie niniejszej
uchwały, obejmujące rodzaj inwestycji, lokalizację inwestycji i kwotę dotacji, mogą być
publikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Józefowa.
§5
1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
2. Burmistrz Miasta Józefowa określi w drodze Zarządzenia:
1) wzory wniosków o udzielenie dotacji,
2) wzory wniosków o wypłatę dotacji,
3) wzór umowy dotacji.
3. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji stanowiących :
1) pomoc de minimis, przepisy uchwały dotyczące pomocy de minimis tracą moc z
dniem 30 czerwca 2024 r.,
2) pomoc de minimis w sektorze rolnym przepisy uchwały dotyczące pomocy de
minimis tracą moc z dniem 30 czerwca 2027 r.,
3) pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury przepisy uchwały
dotyczące pomocy de minimis tracą moc z dniem 30 czerwca 2021 r.
§6
1. Traci moc Uchwała Nr 168/VIII/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad
i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta,
ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania
ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących
usuwanie i unieszkodliwianie azbestu (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 19 marca 2020 r., poz. 3712
z późn. zm.).
2. W Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa stanowiącym Załącznik
do Uchwały Nr 75/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie
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przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa (Dz. Urz. Woj. Maz z dnia
4 lipca 2019 r. , poz. 803 z późn. zm.), uchyla się Regulamin dla mieszkańców otrzymujących
wsparcie w ramach PONE w ten sposób, że pkt 7.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„7.1. . Zasady udzielania dotacji na realizację zadań określonych w Programie Ograniczania
Niskiej Emisji dla Miasta Józefowa określa odrębna Uchwała w sprawie określenia zasad i
trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta
Józefowa, w szczególności ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów
korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
§7
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
2. Do wniosków złożonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i ich realizacji stosuje się
przepisy uchwał, o których mowa w § 6.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych
na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, w szczególności ze środków pochodzących
z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za
przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
Niniejsza uchwała porządkuje i ujednolica regulacje związane z udzielaniem dotacji na realizację
inwestycji związanych z ochroną środowiska.
W zakresie dotacji na usuwanie azbestu przyjęto regulacje i warunki dofinansowania zbliżone do
aktualnie obowiązujących.
W zakresie dotacji na wymianę źródła ciepła zapisy przystosowano do możliwości łącznego
finansowania inwestycji ze środków gminy i środków programu „Czyste Powietrze”. Obniżono
procentowy próg dofinansowania do 25 % dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć i beneficjentów
mogących korzystać z Programu „Czyste Powietrze” oraz dla budynków przeznaczonych na
prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku kompleksowej realizacji (podłączenie do sieci
gazowej, budowa instalacji gazowej i wykonanie nowej kotłowni) beneficjent o najniższych
dochodach może liczyć na 100 % dofinansowania (75 % z programu Czyste Powietrze i 25 % z budżetu
gminy), z zachowaniem limitów kwotowych obowiązujących w każdym z programów. Dla
beneficjentów, którzy nie mogą korzystać z programu Czyste Powietrze (budynki wielorodzinne,
budynki pozostałe) próg dofinansowania jest wyższy i wynosi 60%.
Wprowadzono nowe zadanie do dofinansowania – wykonywanie urządzeń do retencjonowania i
wykorzystania wód roztopowych i opadowych w miejscu ich powstawania. W związku z wieloletnią
suszą i zmianami klimatu jest zapotrzebowanie na takie działanie. Pozwoli ono zmniejszyć
zapotrzebowanie na wodę uzdatnioną z miejskiej sieci, wykorzystywaną do podlewania ogrodów. Ze
względu uruchomiony w 2020 roku program Moja Woda, intensywność dofinansowania dla
budynków jednorodzinnych ustalono na poziomie 20 % a dla pozostałych (w tym: budynki
wielorodzinne, usługowe, produkcyjne, użyteczności publicznej) na poziomie 60 %.
Ustalenie zasad dofinansowania ww. przedsięwzięć ze środków budżetu gminy stanowi akt prawa
miejscowego. Ze względu na fakt, iż Uchwała dopuszcza korzystanie z dotacji przez przedsiębiorców,
co stanowi pomoc de minimis, wymagane jest zgłoszenie projektu uchwały Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Ministrowi właściwemu ds. rolnictwa, którzy w
terminie 14 dni mogą wnieść zastrzeżenia do jej treści.
W dniu 29 września 2020 r. przedłożono Prezesowi UOKiK oraz Ministrowi właściwemu ds. rolnictwa
projekt Uchwały . W oznaczonym terminie Prezes UOKiK oraz Minister właściwy ds. rolnictwa wnieśli
uwagi dotyczące zapisów uchwały w zakresie pomocy de minimis Uwagi zostały uwzględnione w
projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski
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