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KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

UDZIELENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W
ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ
SYSTEMU OGRZEWANIA.
WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek NGK-22-01 o udzielenie dotacji na dofinansowanie inwestycji w
zakresie ochrony środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania.
Druk do pobrania:
- w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 (parter);
- w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawa 5;
- na stronie internetowej Gminy Nekla www.nekla.eu oraz Referatu Gospodarki
Komunalnej www.rgk.nekla.eu
Dopuszcza się złożenie wniosku na innym druku niż wymieniony lub napisanie
odręcznie.
 Wnioski należy składać do 31 maja 2019 r. a w roku kolejnym do 31 marca.
Do wniosku należy załączyć:


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, 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, pomoc de minimis w rolnictwie oraz de minimis w rybołówstwie:
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-wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz
pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenia o
wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie. NGK-21-2- druk do pobrania :
-w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 ( parter);
-w referacie Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5;
-na stronie internetowej Gminy nekla www.nekla.eu oraz referatu Gospodarki
Komunalnej www.rgk.nekla.eu.
-informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) albo 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. Nr 121, poz 810).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy Nekla - Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Nad Maskawą 5, 62-330
Nekla
Złożenie dokumentów:
- sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 (parter);
- Referat Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5.
.
Godziny obsługi klientów:
- w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10: poniedziałek 8:00-16:00, wtorekpiątek 7:00-15:00;
- w Referacie Gospodarki Komunalnej ul. Nad Maskawą 5: poniedziałek-piątek 7:00-15:00
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po zakończeniu naboru Burmistrz powołuje Komisję w celu weryfikacji wniosków, po
przyznaniu dotacji zostaje podpisana umowa z Wnioskodawcą w której określony jest okres
obowiązywania umowy, termin realizacji i data przekazania dotacji.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Pobierz i wypełnij wniosek.
2. Dołącz do wniosku odpowiednie załączniki.
3. Złóż wniosek w Referacie Gospodarki Komunalnej lub w sekretariacie Urzędu Miasta
i Gminy Nekla.
4. Poczekaj na informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania.
5. Podpisz umowę.
6. Do 15 listopada zrealizuj przedsięwzięcie i przedłóż rozliczenie dotacji.
7. Poczekaj na wypłatę środków.
OPŁATY
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Brak

TRYB ODWOŁAWCZY
Brak
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela pracownik urzędu: Monika Adamska tel. (61) 4373-189
e-mail: m.adamska@gminanekla.pl

PODSTAWA PRAWNA
Uchwała nr VI/60/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27-03-2019 r. w sprawie
zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczenia dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska związanych ze
zmianą systemu ogrzewania.
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