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UCHWAŁA NR VI/32/2019
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie powietrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.,
poz. 506 ze zm.) art. 403 ust 2 , 3 ,4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2018r., poz.799 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań polegających na ochronie
powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Wielka Nieszawka oraz ustala się kryteria
wyboru inwestycji objętych dotacją.
§ 2. 1. Dotacja celowa z budżetu Gminy Wielka Nieszawka, zwanej dalej dotacją jest udzielana na
dofinansowanie zadań, których efektem jest zmiana systemów grzewczych na systemy ekologiczne
w budynkach /lokalach mieszkalnych prowadząca do poprawy stanu powietrza atmosferycznego poprzez
redukcję emisji zanieczyszczeń.
2. Dotacja wynosi 4000,00 zł, nie więcej jednak niż 100 % kosztów realizacji dotowanego przedsięwzięcia
I jest udzielana na wniosek właścicieli, współwłaścicieli lub innych osób posiadających tytuł prawny do
nieruchomości, uprawniający do wykonania dotowanego przedsięwzięcia.
3. Do dotacji kwalifikowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i zainstalowaniu fabrycznie nowych
urządzeń grzewczych na ekogroszek, pellet, gaz oraz pompy ciepła itp. zastępujących dotychczas
funkcjonujące kotły węglowe, co zostanie zweryfikowane przez Gminę na etapie oceny formalnej wniosku.
§ 3. Dotacje będą udzielone na przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od dnia 15.04.2019 r. do
30.11.2019 r.
§ 4. Nabór wniosków o dotację będzie trwał od 15 kwietnia do 13 maja 2019 r.
§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek do Wójta Gminy Wielka
Nieszawka zawierający: Imię, nazwisko Wnioskodawcy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer rachunku
bankowego, dane pełnomocnika, o ile został ustanowiony, numer działki, obręb ewidencyjnych, oświadczenie
o tytule prawnym do nieruchomości – numer księgi wieczystej nieruchomości, rodzaj zabudowy, powierzchnia
ogrzewania budynku, rodzaj istniejącego źródła ciepła, opis zadania. Przykładowy wzór wniosku został
przedstawiony w załączniku nr 1 do Uchwały.
2. W przypadku instalacji gazowej do wniosku należy dołączyć, kopię pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót budowalnych organowi architektoniczo-budowlananemu.
§ 6. 1. Przewiduje się w 2019 roku zostanie udzielonych 20 dotacji, po 5 dotacji na każde sołectwo.
2. Z zastrzeżeniem, gdy w danym sołectwie zgłoszono mniej niż 5 wniosków, niewykorzystana pula
przekazywana jest do sołectwa, w którym zgłoszono najwięcej wniosków.
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3. Procedura udzielenia dotacji przebiegać będzie w następujących etapach:
1) Etap 1, w którym zostanie dokonana ocena zgodności wniosków z wymogami Uchwały;
2) Etap 2, w którym zostanie wybranych, w drodze publicznego losowania 20 wniosków zakwalifikowanych
do udzielenia dotacji w 2019 roku oraz ustalona zostanie lista rezerwowa Wnioskodawców.
4. Miejsce i termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy
Wielka Nieszawka z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.
5. W przypadku rezygnacji Wnioskodawców, w o których mowa w § 6. ust. 3. pkt 2, z dotacji uwolnione
środki zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji na przedsięwzięcia ujęte na liście rezerwowej.
§ 7. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy.
§ 8. W celu rozliczenia dotacji, Beneficjent ma obowiązek złożenia informacji o wykonaniu dotowanego
przedsięwzięcia (przykładowy wzór informacji został przedstawiony w załączniku do nr 2 do Uchwały) oraz po
przedstawieniu następujących dokumentów:
1) kserokopii faktury/ rachunku za piec;
2) kopię protokołu odbioru robót potwierdzającego wykonanie przedsięwzięcia przez uprawnionego
instalatora;
3) zdjęcia pieca zamontowanego wraz z tabliczką znamionową;
4) oświadczenia o likwidacji dotychczas istniejącego pieca;
5) atestów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań obowiązujących norm.
§ 9. W celu rozliczenia dotacji Gmina Wielka Nieszawka zastrzega sobie prawo dokonania kontroli
wykonania zadania, na które została przyznana dotacja.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Arkadiusz Wyrzykowski
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