Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XLIX.584.2018
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
z dnia 26.04.2018 r.

REGULAMIN
określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania na
ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowania
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady
udzielania dotacji celowej, obejmujące tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej
wykorzystania i rozliczania dotowanej inwestycji.
2. Podstawowe definicje:
1) kocioł c.o. lub piec nieekologiczny - istniejące przed modernizacją urządzenie grzewcze na
paliwo stałe o niskiej sprawności, niespełniające wymogów zawartych w zakresie
efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1189.
2) zmiana systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne – rozumie się przez to trwałą
zmianę istniejącego, nieekologicznego pieca lub kotła c.o. przestarzałej konstrukcji
(tradycyjne piece i kotły c.o. komorowe zasypowe opalane węglem, koksem, miałem)
o niskiej sprawności energetycznej poprzez jego likwidację i zastąpienie go ekologicznym
(ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu
w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu
Komisji (UE) 2015/1189 wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów
zgazowujących) i nie posiadające rusztu awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego
zamontowanie.
3) dotacja celowa – rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077);

4) Wnioskodawcy – osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie Dotacji, posiadająca tytuł
prawny do nieruchomości lub lokalu mieszkalnego (właściciel, współwłaściciel, użytkownik
wieczysty).
5) inwestycja - wymiana Starego źródła ogrzewania na Nowe źródło ogrzewania na zasadach
programu i Regulaminu.
6) nowe źródło ogrzewania – rozumie się przez to fabrycznie nowe urządzenie grzewcze:
a) na paliwo stałe - przy zastosowaniu niskoemisyjnego kotła na paliwo stałe spełniającego
wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń
określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 wyposażone w automatyczny
podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiadające rusztu
awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,
b) na paliwo gazowe - przy zastosowaniu kotła gazowego jednofunkcyjnego (c.o) lub
dwufunkcyjnego (c.o + c.w.u) przystosowanego wyłącznie do spalania gazu ziemnego
wraz z modernizacją systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,
c) na paliwo olejowe - przy zastosowaniu kotła olejowego jednofunkcyjnego (c.o) lub
dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u) przystosowanego wyłącznie do spalania oleju opałowego
lekkiego,
d) elektryczne - przy zastosowaniu elektrycznych urządzeń grzewczych.
Zasady otrzymania dotacji
§2
1. O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca wykazany w § 1 ust 2 pkt. 4 Regulaminu,
który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do władania nieruchomością, w której
zamierza dokonać zmiany systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne w ramach
zadania, na które udzielana jest dotacja,
2) dokona zmiany systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne w nieruchomości
zlokalizowanej na terenie gminy Muszyna na warunkach określonych w niniejszym
Regulaminie,
3) nie posiada zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię
użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem).
2. Dotacja udzielana jest jednorazowo na dany budynek mieszkalny lub mieszkanie w budynku
wielorodzinnym bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę
właściciela.

3. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego funkcjonował będzie wyłącznie ekologiczny system
ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas piec lub kocioł c.o.
opalany paliwem stałym zostanie fizycznie zlikwidowany.
4. Od zasady likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić
w przypadku:
1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora
zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym,
2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia
połączenia pieca z przewodem kominowym,
3) występowania kominka bez płaszcza wodnego lub powietrznej instalacji rozprowadzenia
ciepła do pozostałych pomieszczeń, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny
pomieszczenia mieszkalnego.
5. Do kosztów kwalifikowanych dotacji zalicza się:
1) koszt zakupu i montaż nowego źródła ogrzewania.
6. Nie przyznaje się dotacji na:
1) dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania (projekt budowlany
i wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji),
2) koszty wykonania podłączenia do zewnętrznych sieci gazowej lub elektrycznej,
3) zakup przenośnych źródeł ciepła (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe, elektryczne
itp.) i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego,
4) zaopatrzenie nowo powstających obiektów w ekologiczne źródła ciepła; (tj. użytkowanych
nie dłużej niż 2 lata od dnia prawomocnego zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do
użytkowania lub od dnia uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie),
5) zmianę lub modernizację istniejącego już ogrzewania ekologicznego (w tym również na
korzyść ogrzewania niskoemisyjnego) oraz w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach
posiadających dwa źródła ogrzewania w tym jedno ekologiczne,
6) budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych,
7) zakup zasobnika ciepłej wody użytkowej oraz grzejników,
8) zmiany systemu ogrzewania lokali przeznaczonych pod działalność gospodarczą
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, oraz w budynkach mieszkalnych –
posiadających odrębne źródło ogrzewania,
9) koszty transportu oraz eksploatacji systemów grzewczych.
7.

W przypadku wnioskodawców, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni
przekraczającej 50% lokalu objętego wnioskiem, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do
dofinansowania. Jeśli część powierzchni lokalu, wykorzystywana jest do prowadzenia działalności

gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni
przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni lokalu, np.
jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty
kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu
pomieszczeń pod działalność gospodarczą.
8.

Dotacją objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz
pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i posiadają dopuszczenia do użytkowania
na terenie Polski.

9.

Urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało
zainstalowane.

10. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych lub
dofinansowanych z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
§3
1.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku
o dotację stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami określonymi we wniosku. Wniosek należy złożyć przed zakupem
i wymianą istniejącego systemu ogrzewania, wskazując typ urządzenia, którego dotyczy zakup.

2.

Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
1) dokumenty wskazane w załączniku nr 2 do Regulaminu
2) harmonogram rzeczowo-finansowy, określający przewidywane koszty wykonania inwestycji
wraz ze wskazaniem typu kotła lub wymiennika, jego parametrów technicznych podanych
przez producenta.

3.

Kompletne wnioski zgodne pod względem formalnym poddawane będą ocenie merytorycznej,
która dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru zadania do dofinansowania, o których
mowa w § 4.

4.

Jeżeli przedłożone dokumenty nie spełniają warunków koniecznych do udzielenia dotacji
określonych w Regulaminie Wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień lub
przedłożenia dodatkowych dokumentów w terminie 14 dni od otrzymania wezwania listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5.

Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zostaną odrzucone.

6.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich złożenia, przy uwzględnieniu posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.

7.

Rozpatrzenie każdego kompletnego wniosku nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku
do Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Po rozpatrzeniu wniosku, w terminie do 14
dni Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna poinformuje pisemnie Wnioskodawcę o:
– pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. przyznaniu dotacji i terminie podpisania umowy czy też
negatywnym rozpatrzeniu wniosku podając powody rozstrzygnięcia.

8.

Po pozytywnej ocenie wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym, Komisja powołana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przeprowadzi oględziny mające na celu
stwierdzenie stanu faktycznego istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji.

9.

Przed udzieleniem dotacji Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podpisze
z Wnioskodawcą umowę, określającą w szczególności termin i sposób wypłacenia udzielonej
dotacji.

10. Wnioskodawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania
umowy, przy czym nieusprawiedliwione niestawiennictwo w terminie podpisania umowy uznaje
się za rezygnację Wnioskodawcy z dotacji.
Kryteria wyboru zadań do dofinansowania
§4
Do dofinansowania zostaną zakwalifikowane zadania spełniające następujące kryteria:
1) celowości - realizacja zadania będzie miała znaczenie dla zaspokojenia potrzeb wspólnoty
lokalnej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i przyczyni się do ochrony środowiska
na jej terenie poprzez rzeczywiste ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do
powietrza,
2) kompletności - możliwość realizacji zadania w oparciu o informacje zawarte we wniosku,
3) roczności - możliwość realizacji całości zadania w danym roku budżetowym,
4) poprawności kalkulacji kosztów - wniosek zawierać będzie poprawną kalkulację
finansowania kosztów zadania,
5) wkładu własnego - wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić udział własnych środków w
realizacji zadania.

Termin składania wniosku o dofinansowanie
§5
Termin składania wniosku o udzielenie dotacji:
1) na inwestycje realizowane w 2018 r.: od 1 kwietnia do 30 września 2018 r.

Wysokość dotacji
§6
Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego, lub mieszkania udzielana jest na
częściowe pokrycie kosztów inwestycji i wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie
więcej niż 4 000,00 zł brutto.
Sposób wykorzystania i rozliczania dotacji
§7
1.

Przed udzieleniem dotacji Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna podpisze
z Wnioskodawcą umowę, określającą w szczególności termin i sposób wypłaty udzielonej dotacji.
Umowa stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie
środków finansowych na udzielenie dotacji.

2.

Podstawą rozliczenia dotacji będą:
1) Dokumenty przedłożone przez Inwestora, po zawarciu umowy z Miastem i Gminą
Uzdrowiskową Muszyna oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu
ogrzewania, określone w załączniku Nr 3 do Regulaminu, potwierdzające koszt zakupu
nowego źródła ogrzewania w zależności od jego rodzaju.
2) Protokół

z

oględzin

przeprowadzonych

przez

Komisję

w

celu

sprawdzenia

i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami
niniejszego Regulaminu.
3.

W przypadku przedłożenia faktur lub rachunków, przedstawiających przez inwestora koszty
kwalifikowane oraz niekwalifikowane (np. w przypadku przedstawienia faktury na usługę
montażu instalacji grzewczej itp. wraz z materiałem), wniosek należy uzupełnić o zestawienie
materiałów stanowiące integralny załącznik do faktury (zawierające dane z faktury: nr faktury,
data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy). Zestawienie powinno być sporządzone przez
wystawcę faktury i obejmować wyroby budowlane wraz z ich cenami wykazywane do
uwzględnienia w koszcie kwalifikowanym. Spójność i jednoznaczność zestawienia z fakturą będą
podlegały ocenie komisji.

4.

Po zakończeniu realizacji inwestycji Inwestor zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów
wykazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.

5.

W terminie do 30 dni od złożenia dokumentów wskazanych w ust. 4 zostaną przekazane środki
finansowe z dotacji.

6.

Przyznana dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w
nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27
sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077).

Postanowienia końcowe
§8
1.

Dotacja wypłacana będzie w miarę posiadanych w budżecie miasta środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

2.

W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe na
zadania służących ochronie powietrza w danym roku kalendarzowym, złożone wnioski zostaną
rozpatrzone negatywnie. Nie wyklucza to możliwości ubiegania się przez Wnioskodawcę o
przyznanie dotacji w kolejnym roku, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.

Wszelkie zmiany Regulaminu następują w drodze uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
ZAŁĄCZNIK NR 2. Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia przed zawarciem umowy o
udzielenie dotacji stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu
ZAŁĄCZNIK NR 3. Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia po wykonaniu zadania,
polegającego na zmianie systemu ogrzewania stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu
ZAŁĄCZNIK NR 4. Umowa do Regulaminu

Załącznik Nr 1 do Regulaminu określający zasady udzielania dotacji
celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Dane:
Imię i Nazwisko lub nazwa wnioskodawcy ..............................................................................................
Adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy ......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………................
Nr telefonu .............................................................
Nr PESEL/NIP/REGON........................................................................
Adres do korespondencji …………………………………………...........................................................

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna tylko i wyłącznie
na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania na ekologiczne,
planowane do realizacji na terenie gminy Muszyna

Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
wyłącznie

na

dofinansowanie

zmiany

systemu

ogrzewania

na

ekologiczny

budynku

mieszkalnego/mieszkania*, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem
…………………...*

oznaczonego

nr

…..…...

przy

………….…...................................w……………………

OPIS PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZADANIA:
1.

Rodzaj i ilość dotychczas zainstalowanych i planowanych do likwidacji pieców węglowych

ulicy

lub kotłów c.o. :…………………………………………………………………………………...............
2.

Rodzaj i ilość rocznego zużycia paliwa stałego w tonach:…………………………………..............

3.

Moc likwidowanego kotła na paliwo stałe …………………………………………………..............

4.

Wielkość ogrzewanej powierzchni:………………………………………………………….............

5.

Rodzaj ogrzewania ekologicznego po modernizacji:
a) ogrzewanie gazowe □
b) ogrzewanie elektryczne □
c) ogrzewanie olejowe □
d) na paliwo stałe spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i
emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 wyposażone w
automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiadające rusztu
awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie □

6.

Typ i moc urządzenia grzewczego po modernizacji …………………………………………...........

7.

Budynek mieszkalny/mieszkanie* w którym następuje zmiana ogrzewania użytkowany jest od
…………………….roku.

8.

Wysokość

kosztów

koniecznych

do

realizacji

zadania

w

zakresie

kosztów

§

2

ust. 5……………………………………….................................................
9.

Kwotę dotacji proszę wypłacić przelewem na konto Wnioskodawcy nr…………………….............

………………………………………………………………………………………………….................
10. Planowany

termin

realizacji

zadania

(miesiąc,

rok)………………………………………..................
11. Oświadczam, że:
a) Wszystkie posiadane piece/kotły c.o.* opalane paliwem stałym w ramach zmiany systemu
ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym.
b) W budynku mieszkalnym/mieszkaniu*, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania
oprócz likwidowanych pieców/kotłów c.o.* opalanych paliwem stałym nie występuje drugie,
inne źródło ogrzewania.
c) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w nieruchomości przez przedstawicieli Urzędu
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu,
w celu stwierdzenia wykonania zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne oraz na wykonanie
dokumentacji fotograficznej.
d) Zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające na
zmianie ogrzewania na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie gminy Muszyna
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX.584.2018 Rady Miasta, z dnia 26.04.2018 r.

e) Do chwili złożenia niniejszego wniosku, nie korzystałem(am) z dotacji z budżetu Miasta i
Gminy

Uzdrowiskowej

Muszyna

na

zmianę

systemu

ogrzewania

w

budynku

mieszkalnym/mieszkaniu* będącym przedmiotem niniejszego wniosku.
12. Do wniosku dołączam:
a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w którym będzie
realizowane zmiana systemu ogrzewania (aktualny odpis z księgi wieczystej, wydruk z księgi
wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu*),
b) w

przypadku

budynku

stanowiącego

współwłasność

–

oświadczenie

właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji oraz o
posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac przez Wnioskodawcę stanowiącego zał. A
do załącznika nr 2 Regulaminu
c) harmonogram rzeczowo – finansowy, określający przewidywane koszty wykonania inwestycji
wraz ze wskazaniem typu kotła, jego parametrów technicznych podanych przez producenta
stanowiącego załącznik A do załącznika nr 1 Regulaminu.

…...................................................
podpis Wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Regulaminu określający zasady udzielania dotacji
celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia przed zawarciem umowy
o udzielenie dotacji:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. aktualny odpis z księgi
wieczystej, wydruk z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu)
2. W przypadku budynku, stanowiącego współwłasność – dodatkowo oświadczenie
wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację
inwestycji oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac zgodnie z zał. A do
załącznika nr 2 Regulaminu.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu określający zasady udzielania dotacji
celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Wykaz dokumentów wymaganych do przedłożenia po wykonaniu zadania, polegającego
na zmianie systemu ogrzewania, w przypadku:
1. ogrzewania gazowego:
a) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) wykonanie inwestycji zgodnie z
zasadami określonymi w regulaminie (z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania
dotacji wskazanym w umowie zawartej z Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna.
Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę,
b) warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez Zakład Gazowniczy lub umowę
sprzedaży gazu (w przypadku nowej instalacji)
c) protokół

odbioru

końcowego

lub

oświadczenie

uprawnionego

Instalatora

o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
d) decyzja udzielająca pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej (w przypadku nowej
instalacji)
2. ogrzewania olejowego:
a) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) wykonanie inwestycji zgodnie z
zasadami określonymi w regulaminie (z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania
dotacji wskazanym w umowie zawartej z Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna).
Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę,
b) protokół

odbioru

końcowego

lub

oświadczenie

uprawnionego

Instalatora

o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
3. ogrzewania elektrycznego:
a) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) wykonanie inwestycji zgodnie z
zasadami określonymi w regulaminie (z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania
dotacji wskazanym w umowie zawartej z Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna).
Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę,

b) protokół odbioru i oddania instalacji przez Zakład Energetyczny lub protokół odbioru
instalacji wystawiony przez uprawnionego elektryka wraz z oświadczeniem, że
zainstalowana moc jest wystarczająca i dokonana modernizacja nie wymaga
wystąpienia do Zakładu Energetycznego o jej zwiększenie,
c) protokół potwierdzający likwidację połączenia pieca z przewodem kominowym
sporządzony przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
4.

ogrzewania na paliwo stałe:
a) faktura(y) lub rachunek(ki) potwierdzający(ce) wykonanie inwestycji zgodnie z
zasadami określonymi w regulaminie (z datą mieszczącą się w terminie wydatkowania
dotacji wskazanym w umowie zawartej z Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna).
Dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać Wnioskodawcę,
b) protokół

odbioru

końcowego

lub

oświadczenie

uprawnionego

Instalatora

o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
Wnioskodawca ma możliwość dokonania odbioru oryginałów dokumentów wskazanych w zał. nr 3
po upływie 14 dni od daty przedłożenia ich do rozliczenia dotacji.
Do rozliczenia dotacji dopuszcza się przedłożenie dokumentów wskazanych w zał. nr 3 w formie
notarialnie uwierzytelnionych ksero – kopii.

Załącznik Nr 4 do Regulaminu określający zasady udzielania dotacji
celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna.

UMOWA Nr………../………..
Zawarta w dniu .................r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna pomiędzy:
Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, REGON 491893061,
NIP 734-347-26-01, reprezentowaną przez:
dra Jana Golbę - Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
przy kontrasygnacie
mgra Barbary Bajdas - Skarbnika Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
zwanym dalej Dotującym,
a ………………………………………………………….……... zamieszkałą/ym/ z siedzibą
………………………………………………………………………………………………….
zwaną/ym w dalszej części umowy Inwestorem,
zgodnie z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX.584.2018 Rady Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26.04.2018 r. zawarta została umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Inwestorowi przez Dotującego dotacji celowej
tylko i wyłącznie na realizację zadania polegającego na trwałej zmianie istniejącego ogrzewania
opartego na paliwie stałym na ekologiczny, planowanego do realizacji na terenie Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna.
§2
Inwestor w ramach realizacji zadania wskazanego w § 1 zobowiązuje się do:
1) zakupu i montażu nowego ekologicznego źródła ciepła tj. …………………………........................

……………………………………………………………………………………………............. w
budynku

zlokalizowanym

………………………………….………………

przy

w ………………………… w sposób umożliwiający jego ciągłe użytkowanie. Ponadto Inwestor
zobowiązuje się do likwidacji wszystkich istniejących dotychczas palenisk węglowych za
wyjątkiem przypadków wskazanych w § 2 ust.4 w/w Regulaminu;
2) przedłożenia w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od dnia zakończenia realizacji zadania
wskazanego w umowie dotacji dokumentów określonych w załączniku nr 3 do w/w. Regulaminu,
potwierdzających wykonanie inwestycji oraz fakt zakończenia prac związanych z modernizacją
ogrzewania;
3) umożliwienia przeprowadzenia przez Komisję określoną w Regulaminie oględzin, w celu
potwierdzenia realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy;
4) zwrotu całości dotacji celowej lub jej części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości
podatkowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), w przypadku wystąpienia okoliczności określonych
w art. 252 ww. ustawy, tj. wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej
nienależnie lub w nadmiernej wysokości na rachunek bankowy Dotującego o numerze 86 8809
0005 2001 0001 3749 0001.
§3
1. Dotujący zobowiązuje się jednorazowo przekazać Inwestorowi dotację celową w wysokości
ustalonej na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie inwestycji oraz zgodnie z
zasadami określonymi w obowiązującym regulaminie dotyczącą kosztów kwalifikowanych na
rachunek bankowy nr..............................................................................albo wypłacić Inwestorowi
dotację w kasie Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2. Inwestor zobowiązuje się pokryć pozostały koszt inwestycji.
3. Kwota dotacji wypłacona przez Dotującego wynosi maksymalnie 50% (jednak nie więcej niż
4000,00 zł brutto) na podstawie dokumentów potwierdzających wykonanie inwestycji.
4. Środki dotacji celowej zostaną przekazane z rachunku Dotującego z części budżetu: Dział 900
Rozdział 90005 §6230.
§4
1. Podstawą rozliczenia dotacji będą:
1) dokumenty przedłożone przez Inwestora, po zawarciu umowy z Miastem i Gminą
Uzdrowiskową Muszyna oraz po zakończeniu prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania,
określone w załączniku Nr 3 do Regulaminu, potwierdzające koszt zakupu nowego źródła

ogrzewania w zależności od jego rodzaju.
2) Protokół z oględzin przeprowadzonych przez Komisję w celu sprawdzenia i udokumentowania
wykonania i funkcjonowania przedmiotu dotacji zgodnie z zapisami Regulaminu.
2. Zgodność wykonania zadania z przedłożonymi przez Inwestora dokumentami zostanie
potwierdzona w trakcie oględzin, przeprowadzonych przez Komisję z udziałem Inwestora.
3. Dotujący przeprowadzi oględziny w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletu dokumentów
stanowiących rozliczenie dotacji.
4. Z oględzin sporządzony zostanie protokół oraz dokumentacja fotograficzna.
§5
1. Ekologiczny system grzewczy powstały w skutek trwałej zmiany istniejącego ogrzewania opartego
na paliwie stałym na ekologiczne, będzie stanowił część składową budynku mieszkalnego.
2. Inwestor zobowiązany jest do ogrzewania budynku ekologicznym źródłem ciepła wskazanym w §
2 ust 1 pkt 1 bez możliwości powrotu do systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (węgiel,
koks, miał) w terminie do 5 lat od daty przekazania kwoty dotacji przez Dotującego.
§6
Dotujący zastrzega sobie prawo:
1) odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, że Inwestor nie zakończył w terminie lub
odstąpił od realizacji zadania, na które ma być udzielona dotacja,
2) wezwania Inwestora w celu złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia o:
a) nieprzestrzeganie Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające
na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna,
b) wykonanie zadania sprzecznie z Regulaminem,
c) zamontowanie dodatkowego ogrzewania budynku lub lokalu w postaci urządzeń nie
spełniających warunków w/w Regulaminu.
3) Dotujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni liczonych od dnia powzięcia wiedzy o
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

§7
W razie naruszenia jakiegokolwiek postanowienia z regulaminu w sprawie zasad przyznawania
środków, Inwestor zobowiązuje się do zwrotu całości otrzymanej dotacji w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania Dotującego.
§8
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu
stron oraz wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
2. W części nieuregulowanej niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie spory dotyczące niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo
dla Dotującego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Dotującego
oraz 1 egzemplarz dla Inwestora.
5. Integralną część umowy stanowi Regulamin i wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami.

Dotujący

Inwestor

Załącznik A do załącznika nr 1 do Regulaminu określający zasady udzielania dotacji
celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Typ kotła : …................................................................................................................................
Parametry techniczne podane przez producenta ( np. moc kotła, sprawność cieplna, zużycie i
rodzaj paliwa) :
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Lp. Nazwa etapów przedsięwzięcia

Planowany koszt
[zł]

Termin realizacji

Źródła
finansowania

Razem:

.............................................................
podpis Wnioskodawcy

Załącznik A do załącznika nr 2 do Regulaminu określający zasady udzielania dotacji
celowej z budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

................................................................

Muszyna, dnia ..............................

(imię i nazwisko)
................................................................

................................................................
(adres zamieszkania)
................................................................
(seria i numer dowodu osobistego)
OŚWIADCZENIE
Właściciela/współwłaściciela nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację inwestycji oraz o
posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac
Niniejszym oświadczam, że będąc właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej w
…………………................................................, wyrażam zgodę na realizację inwestycji Panu/ Pani
……………………...............................................ubiegającemu/ubiegającej się o dotację na wymianę
starego nieekologicznego kotła opalanego paliwem stałym, na nowe źródło ciepła spełniające
wymagania Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania na
ekologiczne. Posiadam wszelką wiedze co do rodzaju wyżej wymienionych planowanych prac.
Zapoznałem/am się z regulaminem, określającym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i
Gminy na realizację wyżej wymienionego programu, przyjętym Uchwałą Nr XLIX.584.2018 Rady
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26.04.2018 r. Jednocześnie wyrażam zgodę na
przekazanie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania
nieruchomości mieszkalnej będącej moją własnością/współwłasnością w całości na rzecz
Pani/Pana……………………………………………………………………………………

Muszyna, dnia ...................

……………………………………………
(czytelny podpis)

