
UCHWAŁA NR XVI/146/16 

RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 29 września 2016 r. 
 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

budowy zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz.446) i art. 400a  ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672), Rada Miejska w Pyzdrach uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Uchwala się "Regulamin udzielania dotacji celowej na budowę zewnętrznych sieci 

gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry" o poniższej treści. 

2. Regulamin udzielania dotacji celowej na budowę zewnętrznych sieci gazu ziemnego 

oraz jej infrastruktury (np. stacje gazowe, zespoły zaporowo-upustowe) na terenie gminy 

Pyzdry, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej, 

kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania  w sprawie udzielania 

dotacji i sposób jej rozliczania. 

3. O udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na budowę zewnętrznych sieci gazu  

ziemnego na terenie gminy Pyzdry  ubiegać się mogą podmioty określone w art. 403 ust. 4 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 

§ 2. 1. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie wynoszące 60% kosztów 

kwalifikowalnych budowy zewnętrznych sieci gazu ziemnego na terenie gminy Pyzdry nie 

więcej jednak niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się w szczególności koszty realizacji inwestycji 

wynikające z dokumentacji projektowej, takie jak: 

1) koszty koniecznych prac budowlanych warunkujących uruchomienie sieci i dostępu do 

niej, 

2)  koszty zakupu urządzeń niezbędnych do funkcjonowania sieci. 

3.Do kosztów kwalifikowalnych zaliczone zostanie nabycie wyrobów posiadających 

niezbędne certyfikaty lub atesty, spełniających wymagane przepisami normy.   

 

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dofinansowania na budowę 

zewnętrznych sieci gazu ziemnego składa wniosek do Burmistrza Pyzdr przed przystąpieniem 

do realizacji przedsięwzięcia. 

2. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik Nr 

1 do uchwały. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,  

2) mapę ewidencyjną z naniesioną lokalizacją inwestycji. 

4. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą, podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze 

rybołówstwa ( albo w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest taka działalność), 

stanowić ona będzie odpowiednio: 

1) 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 352 z 24.12.2013 r.) lub 

2) pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 



z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107, 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. UE L 352 

z 24.12.2013),  

3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 

717/2014 z dnia 27 czerwca2014 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 28.06.2014). 

5. Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone 

dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, należy 

dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art.37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) oraz odpowiednio 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. Nr 53, poz.311 ze zm.) lub rozporządzenia 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). 

 

§ 4. 1. O kolejności udzielania dofinansowania decyduje data wpływu kompletnych 

wniosków spełniających kryteria do przyznania dotacji, które będą realizowane do momentu 

wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. 

2. Burmistrz Pyzdr, w terminie 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miejskiego wniosku 

o dofinansowanie budowy zewnętrznych sieci gazu ziemnego, dokona oceny spełnienia 

kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych wniosku, o których mowa              

w § 3. Termin ten nie wstrzymuje Wnioskodawcy z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. 

3. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo 

wyczerpane zostały środki, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, Burmistrz 

zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji po wcześniejszym wezwaniu 

Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentów. 

4. W przypadku zakwalifikowania wniosku do przyznania dotacji, pomiędzy 

wnioskodawcą a Gminą Pyzdry zawarta zostanie umowa o udzielenie dotacji, która określi 

termin i tryb jej przekazania. 

5. Burmistrz Pyzdr odmawia zawarcia umowy, jeśli podmiot nie przedłoży pomimo 

wezwań dokumentów określonych w § 3 ust. 3. 

 

§ 5.  Dotacja celowa udzielana będzie jednorazowo zgodnie z umową, o której mowa 

w § 4 ust. 4. 

 

§ 6. 1. Po zrealizowaniu zadania, na które przyznano dotację wnioskodawca przedkłada  

sprawozdanie z rozliczenia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały.                                

2. Do rozliczenia wnioskodawca załącza: 

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem imienne faktury lub rachunki potwierdzające 

nakłady poniesione na realizację inwestycji wymienionych w §1 ust.1 ; 

2) certyfikat lub aprobatę techniczną wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowymi - odpowiednie warunki 

higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska. 

 

§ 7. Zwrot dotacji następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.). 

 



§ 8. Uchwała ma zastosowanie do wniosków o dofinansowanie budowy zewnętrznych 

sieci gazu  ziemnego  złożonych po dniu jej wejścia w życie. 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr……….. 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia………………..2016 roku 

 

 

 

 

Projekt niniejszej uchwały jest pierwszym etapem działań, zmierzających do rozwiązania 

problemu wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii. Na terenie 

gminy Pyzdry znajdują się złoża gazu ziemnego. Budowa zewnętrznych sieci gazu ziemnego 

umożliwi podmiotom określonym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo ochrony środowiska korzystanie z bardziej przyjaznych nośników energii, co znacznie 

wpłynie na jakość powietrza. Wyższa jakość powietrza zapewni lepszą kondycję zabytkom, 

znajdującym się na terenie Pyzdr – miasteczka o bogatej przeszłości historycznej. Zabytki te 

wpisane są w krajowy rejestr zabytków.  Poza tym teren gminy Pyzdry objęty jest programem 

Natura 2000 a więc dbałość o wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników 

energii jest priorytetowym działaniem. 


