UCHWAŁA NR XXXIII.273.2018
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1875 ze zm.) i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2077 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 21 i pkt. 22, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Miejska Człuchów przystępuje do konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018 r.,
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
§ 2. Określa się szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł
systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów oraz tryb postępowania w sprawie udzielania
i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w ramach konkursu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste
powietrze Pomorza” (edycja 2018), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie także przy rozpatrywaniu wniosków złożonych przed wejściem
w życie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Jerzy Górny

Id: 175AB623-C6B5-4880-B207-6E4E9F27F1AE. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.273.2018
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł systemów
grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów oraz tryb postępowania w sprawie udzielania
i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w ramach konkursu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste
powietrze Pomorza” (edycja 2018).
§ 1. Przedmiot i cel programu
1. Burmistrz Miasta Człuchów wykonując zadania Gminy Miejskiej Czuchów, wynikające z ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, odpowiadając na konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem, pn. „Czyste powietrze Pomorza”
(edycja 2018), ogłasza na podstawie niniejszych szczegółowych zasad, konkurs pod nazwą „Modernizacja
systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów”, zwany dalej Konkursem.
2. Uczestnictwo w konkursie ma na celu wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja
przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych
do atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Miejskiej
Człuchów i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
§ 2. Uczestnicy i zadania konkursowe
1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Człuchów, którzy dysponują
nieruchomościami znajdującymi się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Człuchów.
1a. Prawo do dotacji przysługuje:
a) osobom fizycznym w odniesieniu do budynków jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Miejskiej
Człuchów;
b) wspólnotom mieszkaniowym w odniesieniu do budynków wielorodzinnych położonych na terenie Gminy
Miejskiej Człuchów,
z wyłączeniem
i rybołówstwa;

podmiotów

prowadzących

działalność

gospodarczą

w zakresie

rolnictwa

2. Gmina Miejska Człuchów, w oparciu o złożone przez mieszkańców wnioski, ubiegać się będzie
o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na
realizację zadania z zakresu:
a) likwidacji kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i na zastąpieniu ich:
·kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
·źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą
spełniające
wymagania
opisane
w Rozporządzeniu
Ministra
Rozwoju
i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe – 5 klasy),
·podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wymogami ochrony środowiska.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana
dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
4. O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe
wymienione
w§
2 ust. 1 zwane
dalej
„Inwestorami”,
będące
właścicielami
lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów.
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5. W przypadku nieruchomości, co do których prawo własności przysługuje więcej niż jednej osobie,
konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie osoby jako wyrażenie pisemnej zgody wszystkich
współwłaścicieli obiektu/nieruchomości na realizację modernizacji źródła ciepła.
6. Przyznanie dofinansowania odbywa się na podstawie pisemnej umowy o dofinansowanie zawartej
pomiędzy Inwestorem a Gminą Miejską Człuchów.
7. W przypadku konieczności udzielenia pomocy publicznej, zastosowanie będą miały przepisy ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
W przypadku, gdy o dofinansowanie będzie ubiegać się podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub
wniosek podmiotu będzie dotyczyć nieruchomości wykorzystywanej do jej prowadzenia, będzie ono
stanowiło pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem 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.).
§ 3. Zasady dofinansowania zadań
1. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Inwestora wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych zadeklarowanych
we wniosku o dofinansowanie i jest uzależniona od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu,
z zastrzeżeniem ust. 3.
Dodatkowa kwota dotacji ze środków Gminy Miejskiej Człuchów stanowić będzie 5 % kosztów
kwalifikowanych zadania zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie. Pozostałą część kosztów do
100% przedsięwzięcia poniesie Inwestor.
2. Kosztami kwalifikowanymi dla Inwestora będą wydatki poniesione na:
a) dokumentację i nadzór techniczny,
b) demontaż istniejącego źródła ciepła,
c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
3. Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie konkursu, dla danego źródła uzależniona jest od
rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu i w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi
nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- 5 000,00 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
- 12 500,00 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
b) pompy ciepła:
- 10 000,00 zł na jedno źródło ciepła,
c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- 30 000,00 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
- 50 000,00 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.
4. W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gminy Miejskiej Człuchów oraz wspólnoty mieszkaniowe
uzyskują również dofinansowanie z budżetu gminy, w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Przyjęto, iż planowany maksymalny kwalifikowany koszt inwestycji będzie wynosił odpowiednio:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- do 15 000,00 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę;
- do 30 000,00 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny;
b) pompy ciepła
- do 30 000,00 zł na jedno źródło ciepła;
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c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- do 60 000,00 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem;
- do 90 000,00 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.
5. W związku z powyższym, łączny poziom dofinansowania wyniesie do 35% kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- 5 750,00 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę, w tym:
do 5000,00 zł – 30% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW w Gdańsku;
do 750,00 zł – 5% kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów;
- 14 000,00 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny, w tym:
do 12 500,00 zł – 30% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW w Gdańsku;
do 1 500,00 zł – 5% kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów;
b) pompy ciepła:
- 11 500,00 zł na jedno źródło ciepła, w tym:
do 10 000,00 zł – 30% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW w Gdańsku;
do 1500,00 zł – 5% kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów;
c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- 33 000,00 zł na jeden węzeł o mocy do 30kW wraz z przyłączem, w tym:
do 30 000,00 zł – 30% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW w Gdańsku;
do 3 000,00 zł – 5% kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów;
- 54 500,00 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem, w tym:
do 50 000,00 zł – 30% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW w Gdańsku;
do 4 500,00 zł – 5% kosztów kwalifikowanych z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów.
§ 4. Procedura otrzymania dofinansowania
1. Inwestor
ubiegający
się
o udzielenie
dofinansowania,
o którym
mowa
w niniejszych zasadach, winien złożyć w Urzędzie Miejskim w Człuchowie wniosek, którego wzór stanowi
załącznik do niniejszego dokumentu.
1a. Do wniosku należy załączyć:
1) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku, w którym usytuowane jest obecne źródło
ciepła – kopia,
2) uchwałę wspólnoty wyrażającą zgodę na prace związane ze zmianą źródła ciepła – oryginał,
3) dokumentację
fotograficzną
stanu
z dokumentacją powykonawczą - oryginał,

istniejącego,

umożliwiającą

porównanie

4) w przypadku wystąpienia pomocy publicznej (pomocy de minimis) należy dołączyć wypełniony formularz
informacji
przedstawianej
w przypadku
ubiegania
się
o
pomoc
de
minimis
(stanowiący
załącznik
do
rozporządzenia
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.) – oryginał oraz kopie zaświadczeń o pomocy de
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie.
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2. Jeżeli Inwestor złoży wniosek niekompletny – zostanie wezwany do jego uzupełnienia;
w przypadku nie uzupełnienia wniosku w terminie określonym w wezwaniu do jego uzupełnienia – wniosek
nie będzie rozpatrywany.
3. W przypadku uzyskania przez Gminę Miejską Człuchów dofinansowania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Inwestor, który złożył wniosek zostanie
poinformowany o tym fakcie i zaproszony do podpisania umowy na realizację projektu. Umowa gwarantuje
zabezpieczenie środków finansowych dla Inwestora na udzielenie dotacji.
W przypadku podęcia decyzji przez WFOŚiGW w Gdańsku o niższym poziomie dofinansowania,
Inwestor zostanie powiadomiony o tym pisemnie i poproszony o zdeklarowanie co do podjęcia się realizacji
zadania przy niższym poziomie dofinansowania i złożenia zaktualizowanego wniosku.
4. Kwalifikowalność kosztów w ramach realizacji zadań przez Inwestora datuje się po dniu ogłoszenia
wyników przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
5. W przypadku, gdy Inwestor, który złożył wniosek w trybie określonym w ust. 1 i został zakwalifikowany
do
udziału
w projekcie,
ostatecznie
nie zadeklaruje
dalszego
udziału
lub zgłosi rezygnację z wykonania modernizacji źródła ciepła w ramach projektu, pod uwagę będą brane
wnioski z listy rezerwowej. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski z listy rezerwowej złożone
w terminie, a gdy wystąpią możliwości dofinansowania, to w następnej kolejności te złożone po terminie, pod
warunkiem zadeklarowania ich realizacji w terminie określonym w ust. 8. W tym przypadku przyznane
dofinansowanie nie może przekroczyć sumarycznej kwoty dofinansowania przypadającej na niezrealizowane
wnioski.
6. Termin zakończenia prac i przekazania dokumentacji z realizacji będzie określała umowa zawarta
między Gminą Miejską Człuchów a Inwestorem.
7. Inwestor, który zostanie zakwalifikowany przez Komisję do dalszej procedury, otrzyma zwrot części
poniesionych kosztów zgodnie z niniejszymi zasadami, po przedłożeniu dokumentów z realizacji zadania.
Gmina Miejska Człuchów po otrzymaniu kwoty dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przekaże je wraz z wkładem własnym na konto Inwestora
wskazane w umowie, o której mowa w ust. 3.
8. Dokumentami z realizacji zadania będą:
a) pisemne powiadomienie o zakończeniu prac związanych z likwidacją kotła opalanego węglem lub koksem
oraz zastąpieniu go źródłem ciepła objętym dofinansowaniem wraz z podaniem rodzaju i mocy źródła ciepła
zlikwidowanego oraz rodzaju i mocy źródła ciepła zainstalowanego – oryginał,
b) protokół odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają) – kopia,
c) umowa z dostawcą medium grzewczego (o ile przepisy tego wymagają) - kopia,
d) potwierdzenie
uzgodnienia
prac
geologicznych
w celu
wykorzystania
ciepła
ziemi
z właściwym organem administracji publicznej (w przypadku źródła ciepła wykorzystującego ciepło ziemi,
o ile przepisy tego wymagają) – kopia,
e) opłacone
rachunki
lub
faktury
VAT
świadczące
o poniesionych
z dowodami zapłaty w przypadku rachunków/faktur opłaconych przelewem – kopia,

kosztach

wraz

f) w uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu
faktycznego, takie jak np. opinia kominiarska, pozwolenie na budowę instalacji gazowej, protokół odbioru
instalacji gazowej itp.) – kopia,
g) minimum 3 oferty od dostawców/wykonawców niniejszego zadania, na podstawie których dokonano
wyboru najkorzystniejszej oferty – kopia,
h) dokumentacja fotograficzna stanu po realizacji zadania – oryginał.
9. Kopie ww. dokumentów wnioskodawca poświadcza za zgodność z oryginałem.
10. Zakupione urządzenia po zakończeniu projektu stanowią własność Inwestora, natomiast zachowana
musi zostać trwałość projektu przez okres 3 lat od dnia finansowego rozliczenia zadania.
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11. Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia eksploatacji zabudowanych urządzeń zgodnie
z ich przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi przez okres minimum 3 lat. Inwestor
nie może dokonać żadnych zmian i przeróbek na zamontowanych urządzeniach i instalacji bez pisemnego
uzgodnienia i powiadomienia Gminy Miejskiej Człuchów. Inwestor nie może zamontować w instalacji innego,
w tym również dodatkowego źródła ciepła, opalanego węglem lub koksem.
12. W przypadku zbycia budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w okresie do 3 lat
od odbioru końcowego robót związanych z montażem, kolejni właściciele budynku/lokalu mieszkalnego
nabywają prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów.
13. Wydatkowanie
dotacji
podlega
przepisom
ustawy
z dnia
30 kwietnia
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.).

2004r.

14. Przyznana tytułem dotacji kwota podlega zwrotowi w wypadku wystąpienia okoliczności określonych
w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 5. Praca Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji
źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Człuchów
1. Celem prac Komisji jest weryfikacja złożonych wniosków.
2. Kwalifikacja wniosków przez Komisję odbędzie się poprzez spełnienie następujących warunków:
a) zakres zadań zgodny jest ze szczegółowymi zasadami udzielania dofinansowania zadań dotyczących
modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Człuchów oraz trybem postępowania
w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w ramach
konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą
„Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018);
b) w przypadku, gdy suma kosztów kwalifikowanych wszystkich złożonych wniosków przekroczy maksymalną
kwotę dofinansowania dla Gminy Miejskiej Człuchów, o przyjęciu wniosku decyduje publiczne losowanie.
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, zastosowanie mają ogólne zasady konkursu
„Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Informacja o ogłoszonym konkursie zostanie zamieszczona w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego
w Człuchowie: www.czluchow.eu.
Osobą do kontaktu ze strony Gminy Miejskiej Człuchów jest Katarzyna Dydzińska - pracownik Referatu
Finansowego Urzędu Miejskiego w Człuchowie, 77-300 Człuchów Al. Wojska Polskiego 1, pokój nr 107,
tel. 59 83 42 291 wew. 330.
Załączniki:
1. Wzór wniosku o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy
Miejskiej Człuchów w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018 r.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
tytuł
Wniosek nr ……………………………………..
(wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Człuchowie)

Data wpływu

Burmistrz Miasta Człuchów
Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy
Miejskiej Człuchów w ramach konkursu
„Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018 r.
I.

Inwestor1) :

1) Imię: ………………................................Nazwisko: ……………………………………………...........
Nazwa: …………………………………………………………………….…...........................
PESEL/NIP2) : ………………………………………………………………………...................
Seria i numer dowodu osobistego: ……………………...........................................................
Adres:
kod pocztowy: .............................. miejscowość: ….......…………………………………...
ulica: ................................................................... nr domu: …...... nr mieszkania: ….............
telefon kontaktowy: ..................................... adres e-mail: ......................................................
2) Imię: ………………................................Nazwisko: ……………………………………………...........
Nazwa: …………………………………………………………………….…...........................
PESEL/NIP3) : ………………………………………………………….................………….....
Seria i numer dowodu osobistego: ……………………..............................................................
Adres:
kod pocztowy: .............................. miejscowość: ….......…………………………………...
ulica: ................................................................... nr domu: …...... nr mieszkania: ….............
telefon kontaktowy: ..................................... adres e-mail: ......................................................
3) Imię: ………………................................Nazwisko: ……………………………………………...........
Nazwa: …………………………………………………………………….…...........................
PESEL/NIP4) : ………………………………………………………….................………….....
Seria i numer dowodu osobistego: ……………………..............................................................
Adres:
kod pocztowy: .............................. miejscowość: ….......…………………………………...
ulica: ................................................................... nr domu: …...... nr mieszkania: ….............
telefon kontaktowy: ..................................... adres e-mail: ......................................................
II.

Adres realizacji zadania:

1) należy

wymienić wszystkich właścicieli nieruchomości
fizyczna – PESEL, wspólnota mieszkaniowa - NIP
3) osoba fizyczna – PESEL, wspólnota mieszkaniowa - NIP
4) osoba fizyczna – PESEL, wspólnota mieszkaniowa - NIP
2) osoba
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kod pocztowy: ………………. miejscowość: ……………………………………………..............
ulica: …………………………………….....……. nr domu: ……… nr mieszkania: ………...........
numer ewidencyjny działki: …………………………. obręb ………....…………………………….
budynek: □ jednorodzinny
III.

□ wielorodzinny

Forma własności nieruchomości – tytuł prawny do nieruchomości
..........……………………………………………………………………………………………….......
w załączeniu kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu:
………………………………………………………………………………………….....................

IV.

Termin realizacji zadania:
Planowana data rozpoczęcia zadania (nie wcześniej niż po ogłoszeniu wyników konkursu przez
Fundusz tj. 29 czerwca 2018 r. i podpisaniu umowy)…………….......................................................
Planowana data zakończenia zadania ………………………………………….................................

V.

Zakres planowanych prac objętych wnioskiem:

1) W ramach zadania planuję likwidację:
□ TAK

□ NIE

a) kotła opalanego węglem/koksem*
w ilości (szt) …………... znajdującego się w budynku jednorodzinnym/wielorodzinnym*
moc dotychczasowa kotła w KW: ………………..
b) pieca kaflowego opalanego węglem/koksem*

□ TAK

□ NIE

w ilości (szt) …………… znajdującego się w budynku jednorodzinnym/wielorodzinnym*
rocznie zużywam w tonach:

węgla: …………….

koksu: …………………..

i zastąpienie go:
□ kotłem opalanym gazem o mocy …..………..kW
□ kotłem opalanym olejem opałowym o mocy …………...... kW
□ kotłem opalanym biomasą ……….…kW
□ pompą ciepła o mocy ………….. kW
□ podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej (węzeł o mocy ..…. kW)
2) Planowane roczne zużycie zmienionego źródła energii cieplnej:
□ gazu …..……….m3
□ oleju opałowego …………...... dm3/ l
□ biomasy ……………………………
□ prądu (pompa ciepła) ………….. kW
VI.

Planowany koszt kwalifikowany zadania:

Wyszczególnienie
Zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń
i oprzyrządowaniem oraz wykonaniem instalacji wewnętrznej c.o.
i c.w.u.) oraz montaż:
- kotła opalanego gazem
- kotła opalanego olejem opałowym
- kotła opalanego biomasą
- pompy ciepła
- węzła cieplnego

VII.

Koszt kwalifikowany [zł]
X

Numer konta bankowego:……………………………………………………………………................
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Dane posiadacza rachunku bankowego: ……….……………………………......…………...........
Załączniki do wniosku:
1) kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,
w którym usytuowane jest obecne źródło ciepła – kopia,
2) zgoda wszystkich współwłaścicieli obiektu/nieruchomości na realizację modernizacji źródła ciepła przez
wnioskodawcę (w przypadku budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym, będących przedmiotem współwłasności) –– oryginał,
3) uchwała wspólnoty wyrażającą zgodę na prace związane ze zmianą źródła ciepła, jeżeli prace instalacyjnomontażowe obejmą części wspólne budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny będący własnością
Inwestora (w przypadku lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej) – oryginał,
4) dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, umożliwiająca porównanie z dokumentacją powykonawczą
- oryginał,
5) w przypadku wystąpienia pomocy de minimis należy dołączyć wypełniony formularz informacji
przedstawianej w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (stanowiący załącznik do rozporządzenia
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 z późn. zm.) – oryginał oraz zaświadczenia
o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał
w roku, którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczeń
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie.
Kopie ww. dokumentów wnioskodawca poświadcza za zgodność z oryginałem.
Człuchów, dnia……………………..
...............………………………..
czytelny podpis Inwestora5)
..……………………………........
czytelny podpis Inwestora
…………………………….........
czytelny podpis Inwestora
*niepotrzebne skreślić

5) Podpisy

wszystkich właścicieli nieruchomości
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Uzasadnienie
Gmina Miejska Człuchów aplikuje o dofinansowanie w ramach konkursu ogłaszanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW w Gdańsku) pod nazwą
„Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).
Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego,
a także do podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia
w energię cieplną i ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Realizacja celu będzie się odbywać
poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi
gazem, olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (t.j. pompy ciepła,
kotły opalane biomasą spełniające wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe – 5 klasy), a także
podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi Gminie Miejskiej Człuchów pozyskanie środków dla mieszkańców
Gminy Miejskiej Człuchów w ramach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku na
dofinansowanie modernizacji źródeł energii cieplnej pn.: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).
Uchwała określa również zasady udzielania dotacji celowych mieszkańcom na dofinansowanie prac
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu w ramach projektu
pn. „Modernizacja źródeł systemów grzewczych na terenie Gminy Miejskiej Człuchów”, których uchwalenie
jest niezbędne, ponieważ przepis prawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje radę do określenia zasad
udzielania i rozliczania dotacji związanych z ochroną środowiska.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na zadania związane
z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż 30% kosztów
kwalifikowanych określonych we wniosku o dofinansowanie.
Łączna kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku nie może przekroczyć kwoty
300 000,00 zł, co stanowi 30% maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych, od której możliwa jest
refundacja środków przez WFOŚiGW w Gdańsku.
Gmina Miejska Człuchów wniesie wkład własny w realizację projektu w wysokości 5% wartości
kosztów kwalifikowanych projektu.

Id: 175AB623-C6B5-4880-B207-6E4E9F27F1AE. Podpisany

Strona 1

