ZARZĄDZENIE NR 17/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad oraz trybu
postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie
ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz.1432 i poz.2500), § 4 ust. 1 i 2 Załącznika do Uchwały nr
XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu
konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie zasad
oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie
ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania , stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla nekla.eu oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.
§ 3. Konsultacje, których mowa w § 1, będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie,
z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Id: 5BF6188A-D6FD-4BD7-BB45-5DA1891BC545. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 20 lutego 2019 r.
Projekt
z dnia 19 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu
ogrzewania
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa zasady, tryb postępowania oraz sposób rozliczenia dotacji celowej (zwanej
w dalszej części dotacją) na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze
zmianą systemu ogrzewania w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Nekla.
§ 2. Dotacja udzielana jest w celu dofinansowania wymiany istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe
niespełniające wymagań określonych w §2 pkt. 6 uchwały na następujące:
1) kocioł olejowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
2) kocioł gazowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
3) kocioł gazowo-olejowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
4) pompę ciepła spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+;
5) ogrzewanie elektryczne;
6) kocioł na paliwo stałe przy czym:
a. musi on posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5: Kotły
grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą, spełniać wymagania klasy 5.
Spełnienie powyższych wymagań potwierdza się certyfikatem lub sprawozdaniem wydanym przez
jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki
kredytującej w Europie będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu
akredytacji EW (European co-operation for Accreditation).
b. brak jest technicznej możliwości podłączenia posesji do sieci gazowej. Stwierdzenie takiego stanu musi
zostać potwierdzone przez właściwą jednostkę uprawnioną do określania warunków technicznych
podłączenia do sieci gazowej.
§ 3. 1. Dotacją są objęte koszty, wymienione w ust. 2, poniesione nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy
o udzielenie dotacji oraz pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych.
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2. Dotacja obejmuje:
1) koszty nabycia nowych urządzeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, które zostały zamontowane po raz
pierwszy, spełniają wymagania klasy efektywności i certyfikaty zgodności oraz zostały dopuszczone do
użytkowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
2) wartość podatku od towarów i usług (VAT), jeśli dotowanemu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.
3. W przypadku, gdy inwestycja, o której mowa w § 2 jest wykorzystywana w prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym w działalności w sektorze rolnym lub w zakresie rybołówstwa, udzielone dofinansowanie
odpowiednio:
1) nie stanowi pomocy publicznej;
2) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2003 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 Nr 352 z 24.12.2013, s. 1);
3) będzie stanowić 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. U. UE L Nr 352 z 24.12.2013, s. 9);
4) będzie stanowić 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. U. UE L Nr 190 z 28.06.2014, s. 45).
§ 4. Dotacji nie obejmuje:
1) kosztów wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa;
2) zakupu pojedynczych elementów i części (urządzeń);
3) kosztów budowy przyłączy energetycznych i gazowych oraz instalacji wewnętrznych;
4) zakupu urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku (lokalu).
§ 5. Wysokość dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w § 2, wynosi:
1) 3.000 zł w przypadku budynków wolnostojących niebędących budynkami wielolokalowymi lub ich części;
2) 3.000 zł na każdy lokal w przypadku budynków wielolokalowych wyposażonych w indywidualne systemy
ogrzewania;
3) 1.500 zł na każdy lokal w przypadku budynków wielolokalowych wyposażonych w jeden zbiorczy system
ogrzewania.
§ 6. 1. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Nekla przy ul. Dworcowej 10 lub w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy
Nekla przy ul. Nad Maskawą 5 do dnia 31 maja 2019 roku a w latach 2020-2021 do 31 marca.
2. W przypadku zwiększenia środków w budżecie gminy na dofinansowanie zadania, o którym mowa w §2,
w danym roku kalendarzowym po zakończeniu naboru, dopuszcza się wyznaczenie dodatkowego terminu
składania wniosków.
3. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązany jest do złożenia następujących
dokumentów:
1) wniosku o udzielenie dotacji na realizację zadania określonego w § 2 niniejszej uchwały wraz z wymaganym
załącznikami. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) oświadczenia o korzystaniu lub niekorzystaniu z pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie /
w rybołówstwie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wnioski o udzielenie dotacji będą opiniowane przez komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Nekla.
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5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Burmistrz Miasta i Gminy Nekla wzywa jednorazowo
wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu przez wnioskodawcę.
6. Kryterium kolejności przyznania dotacji stanowi powierzchnia użytkowa ogrzewanego lokalu/budynku - im
większa powierzchnia użytkowa ogrzewanego lokalu/budynku tym wyższa ocena wniosku.
7. W przypadku określonym w §6 ust. 2 w pierwszej kolejności dotacje zostaną przyznane wnioskodawcom,
którzy złożyli kompletne wnioski w ramach pierwszego naboru.
8. Po sprawdzeniu poprawności i kompletności wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla w terminie do trzech
tygodni od dnia zakończenia naboru zawiadamia wnioskodawców o wynikach naboru, a wnioskodawców, którzy
otrzymali dotację dodatkowo o terminie i miejscu podpisania umowy.
9. Przed podpisaniem umowy zostaną przeprowadzone oględziny stanu faktycznego przed dokonaniem
wymiany źródła ciepła.
10. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel, nie będą rozpatrywane. O przyczynie nierozpatrzenia wniosku Burmistrz poinformuje
wnioskodawców na piśmie.
§ 7. 1. Wnioskodawca, który podpisał umowę zobowiązany jest w terminie do 15 listopada danego roku
kalendarzowego do:
1) zrealizowania przedsięwzięcia wymienionego w §2,
2) przedłożenia rozliczenia obejmującego:
a) zestawienie faktur/rachunków dokumentujących koszty przedsięwzięcia;
b) certyfikatu/ów zgodności z normami lub aprobatę techniczną wykazując, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi;
c) dokumentację odbioru technicznego robót lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości
wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
d) zgłoszenia zamiaru budowy/pozwolenia na budowę
z dokumentacją do wglądu (jeżeli jest wymagane);

dla

wnioskowanego

przedsięwzięcia

wraz

e) oświadczenie o trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe.
2. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów o których mowa w ust. 1 należy przedłożyć ich oryginały
w celu uwierzytelnienia.
3. Wzór rozliczenia o którym mowa w ust 1 pkt 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Po przedłożeniu przez Wnioskodawcę rozliczenia i dokumentów, o których mowa w §7 niniejszej uchwały
następuje:
1) sprawdzenie poprawności i kompletności rozliczenia;
2) kontrola wykonanej inwestycji;
3) wypłata dotacji - w przypadku akceptacji rozliczenia i braku uwag podczas kontroli;
4) odmowa wypłaty dotacji w formie pisemnej - w przypadku wykazanych nieprawidłowości na etapie
określonym w pkt. 1-2 po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Strona 3

Id: 5BF6188A-D6FD-4BD7-BB45-5DA1891BC545. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia .................... 2019 r.
Nekla, dnia …………………………....

Inwestor
(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/ siedziby firmy)

………………………………......................
………………………………......................

Adres do korespondencji
……………………………………………..
……………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………..

PESEL/lub NIP……. ...............................................
Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie: ….........................................................
..............................................................................................................................................................................
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla

WNIOSEK
Proszę o dofinansowanie kosztów poniesionych przeze mnie na zmianę dotychczasowego, istniejącego źródła
ciepła ……………………………………… na:
1. kocioł olejowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A,
2. kocioł gazowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A,
3. kocioł gazowo-olejowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A,
4. pompę ciepła spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+
5. ogrzewanie elektryczne,
6. kocioł na paliwo stałe.
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji (orientacyjnie)
Planowany termin zakończenia inwestycji
Oznaczenie geodezyjne nieruchomości (obręb i nr ewid.
działki), na której będzie zlokalizowana inwestycja
Istniejący rodzaj ogrzewania lokalu (budynku) w tym
ilość pieców/ kotłów przeznaczonych do likwidacji oraz
średnie zużycie opału (w tonach na rok)
Powierzchnia lokalu (budynku) w m2 ogrzewanego
kotłem węglowym
Ilość lokali w budynku wielorodzinnym w przypadku
istniejącego jednego zbiorczego system ogrzewania
Planowany koszt inwestycji w zł brutto
Czy istnieje techniczna możliwość przyłączenia
nieruchomości do sieci gazowej?

rodzaj ogrzewania

tak

ilość pieców

śr. zużycie na rok

nie
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Określenie tytułu prawnego
nieruchomością
na
której
przedsięwzięcie:

do dysponowania
planowane
jest

własność

użytkowanie
wieczyste

inne (jakie:)

Opis planowanej inwestycji (np. demontaż pieców
węglowych, instalacja pieca o mocy … kW, instalacja
sieci wewnętrznej - ilość grzejników, wkład kominowy)

Oświadczam, że:
1.

zapoznałem/am się z zasadami dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanymi ze
zmianą systemu ogrzewania na terenie miasta i gminy Nekla ze środków budżetu Gminy Nekla,

2.

nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania ze
środków budżetu Gminy Nekla,

3.

wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy
w Nekli w celu stwierdzenia aktualnego stanu systemu ogrzewania oraz po zakończonej inwestycji potwierdzenia
zmiany systemu ogrzewania i likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.

4.

posiadam tytuł prawny do lokalu/ nieruchomości , gdzie planowana jest inwestycja.

5.

jestem świadomy/a, że w przypadku wymiany systemu ogrzewania na kocioł na paliwo stałe:
-

muszą one posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5: Kotły
grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie" lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę
certyfikującą, spełniać wymagania klasy 5.
Spełnienie powyższych wymagań potwierdza się certyfikatem lub sprawozdaniem wydanym przez jednostkę
posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki kredytującej
w Europie będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EW
(European co-operation for Accreditation).

-

brak jest technicznej możliwości podłączenia posesji do sieci gazowej

„Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy , iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.”

………………………………….
podpis wnioskodawcy*
*

W przypadku wspólnot mieszkaniowych wniosek o udzielenie dotacji powinien zostać podpisany przez upoważnioną
osobę.

Załączniki:**

•

•

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowana wymiana istniejącego systemu
ogrzewania (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu, odpis z aktu notarialnego).
w przypadku budynku stanowiącego współwłasność:
Oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizacje inwestycji przez
wnioskodawcę wraz z dokumentem pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości,
upoważniającego
wnioskodawcę
do
podpisania
umowy
oraz
pobrania
dotacji,
w razie nie podpisania umowy przez wszystkich współwłaścicieli.
Zgoda władającego lokalem/ budynkiem na wykonanie przedsięwzięcia przez użytkownika.
w przypadku wspólnot mieszkaniowych należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji, podpisany przez upoważnioną osobę,
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załączając:
Uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu- osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową,
Umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy, gdy taką zawarto,
Uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania określonego w niniejszej uchwale.
Oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku Vat o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o
zwrot podatku Vat.
Oświadczenie uprawnionej jednostki o możliwości lub braku technicznej możliwości podłączenia posesji do sieci
gazowej.
•

Dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ubiegającego się o pomoc de minimis:
zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis, której zakres określony został w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

•

dla podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:
zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
informacja niezbędna do udzielenia pomocy de minimis, której zakres określony został w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 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).

**

należy zaznaczyć odpowiednie pola znakiem X
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia .................... 2019 r.
Nekla, dnia …………………………....

Inwestor
(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/ siedziby firmy)

………………………………......................
Adres do korespondencji
……………………………………………..
……………………………………………..

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
TAK
1.

jestem beneficjentem pomocy de minimis*

2.

jestem beneficjentem pomocy de minimis w rolnictwie/ w rybołówstwie*

3.

nie jestem beneficjentem pomocy de minimis i de minimis w rolnictwie/rybołówstwie*

NIE

Łączna kwota otrzymanej przeze mnie pomocy w okresie ostatnich trzech lat obrotowych wyniosła łącznie
………………..….… €
(słownie: ………………………………………………….. EURO).
Proszę wypełnić, jeżeli w pkt 1 lub 2 zaznaczono odpowiedź TAK:

……………………………..
(miejscowość i data)

……………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Uwagi:
Złożenie informacji niezgodnych z prawdą może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy
z konsekwencjami wynikającymi z ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t. j. Dz. U. 2018, poz. 362 ).
* - należy zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak „X”

Niniejsze oświadczenie należy dołączyć do wniosku w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w tym w rolnictwie,
rybołówstwie:
PRZEZNACZENIE BUDYNKU:
NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / ROLNICZEJ
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia .................... 2019 r.
Nekla, ………………………..

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska
związanych ze zmianą systemu ogrzewania
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA ROZLICZENIA
Organ właściwy do przyjęcia rozliczenia:
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
B. DANE SKŁADAJĄCEGO ROZLICZENIE
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko/ Pełna nazwa1)*

Identyfikator: 2)
PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Numer telefonu kontaktowego (podanie numeru telefonu jest dobrowolne w celu przyspieszenia kontaktu)
B.2 ADRES 3)
•
SIEDZIBY (w przypadku rozliczającego niebędącego osobą fizyczną)
•
ZAMIESZKANIA (w przypadku rozliczającego będącego osobą fizyczną)
Miejscowość wraz z kodem pocztowym Ulica

Nr domu

Nr lokalu

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres
siedziby/zamieszkania składającego rozliczenie
Miejscowość wraz z kodem pocztowym Ulica

Nr domu

Nr lokalu

C. DANE DOTYCZĄCE UMOWY O UDZIELENIU DOTACJI
Data zawarcia umowy

Numer umowy

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANEGO ZADANIA
D.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZLIKWIDOWANEGO SYSTEMU OGRZEWANIA
Rodzaj zlikwidowanego źródła ogrzewania (pełen opis: model urządzenia, rodzaj stosowanego opału, moc):
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E. ADRES BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB JEGO CZĘŚCI (LOKALE MIESZKALNE), W KTÓRYM
NASTĄPIŁA WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA
Miejscowość wraz z kodem pocztowym Ulica

Nr domu

Nr lokalu/lokali4)

F. ROZLICZENIE DOTACJI
F.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PONIESIONE WYDATKI
Nr faktury/rachunku

Data wystawienia

Wystawiający

Kwota brutto [zł]

Wydatki łącznie:

G. ZAŁACZNIKI
Należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” lub liczby określającej ilość załączników
Informacja dotycząca załączników, które zostały załączone do rozliczenia dotacji:
zestawienie faktur/ rachunków dokumentujących koszty przedsięwzięcia w ilości …… szt. *
atesty, wymagania klasy efektywności lub certyfikat zgodności z normami lub aprobatę techniczną,
wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi,*
warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu,*
(jeżeli zadanie tego wymaga)

informacja właściwej jednostki uprawnionej do określania warunków technicznych o braku możliwości
przyłączenie budynku do sieci gazowej,* (jeżeli zadanie tego wymaga i nie zostało złożone jako załącznik do wniosku)
dokumentację odbioru technicznego robót lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości
wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,*
kopię ostatecznego zgłoszenia zamiaru budowy/ pozwolenia na budowę dla wnioskowanego
przedsięwzięcia wraz z dokumentacją do wglądu,* (jeżeli zadanie tego wymaga)
oświadczenie o trwałej likwidacji kotła na paliwo stałe.
* W przypadku załączenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia !

Na podstawie w/w rozliczenia zwracam się z prośbą o wypłatę dotacji i przekazanie jej na rachunek bankowy:
Nazwa banku i nr konta:
Data

Podpis
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H. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA
1)

Pełną nazwę należy podać w przypadku podmiotu będącego: wspólnotą mieszkaniową, osobą prawną, przedsiębiorcą lub
jednostką
sektora
finansów
publicznych
będącą
gminną
lub
powiatową
osobą
prawną.
W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać dane identyfikacyjne pełnomocnika.
2)

Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
NIP/REGON – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
3)

W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać adres nieruchomości lub siedziby pełnomocnika.

4)

Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy lokalu mieszkalnego lub lokali mieszkalnych, w których
nastąpiła wymiana źródła ogrzewania innego niż gazowe lub elektryczne na ogrzewanie gazowe lub elektryczne (należy podać
numery wszystkich lokali objętych rozliczeniem).
*

Niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. do zadań własnych gminy
należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych m.in. z
ochroną powietrza. Ww. ustawa stanowi również, iż finansowanie ochrony środowiska, w tym ochrony
powietrza, może polegać m.in. na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym, wspólnotom
mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom. Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w
szczególności kryteria wyboru inwestycji oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania, określa rada gminy w drodze uchwały.
Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez udzielenie dotacji na wymianę istniejącego źródła
ciepła niespełniającego wymagań klasy energetycznej A oraz norm PN-EN 303-5:2012 na kotły olejowe,
gazowo-olejowe, pompy ciepła oraz kotły na paliwo stałe o odpowiedniej klasie energetycznyej przyczyni się
do obniżenia stężeń zanieczyszczeń powietrza, w szczególności pyłów zawieszonych, benzo(a)pirenów
i dwutlenku węgla, co przełoży się na poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców.
Wobec powyższego przyjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.
1)

785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2290 oraz z 2018 r. poz. 9, 88.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 20 lutego 2019 r.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad oraz trybu postępowania
i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska
związanych ze zmianą systemu ogrzewania
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 załącznika do Uchwały nr XXXVII/277/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia
30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego
lub
organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami,
o których
mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie zasad oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu
ogrzewania.
Konsultacje odbędą się w okresie od 27.02.2019 r. do 13.03.2019 r. w formie przyjmowania uwag
i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2019 Burmistrza
Miasta i Gminy Nekla z dnia 20 lutego, który będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nekla.
Wypełniony formularz można przekazać:
1. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2. osobiście do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
3. droga elektroniczną na adres: nekla@nekla.pl
Uwagi i opinie z datą wpływu po 13.03.2019 r. nie będą rozpatrywane.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Nekla
z dnia 20 lutego 2019 r.
Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie zasad oraz trybu
postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie
ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania.
Lp.

Uwagi do projektu uchwały
Obecny zapis projektu
uchwały (strona, punkt,
podpunkt)

Uzasadnienie

Proponowane brzmienie
zapisu

1.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej zgłaszającej uwagi/opinię oraz imię i nazwisko osoby wypełniającej
formularz
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane.
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