UCHWAŁA NR XLVIII/367/18
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na dofinansowanie
zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2018-2020
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 21, 22 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze. zm.) Rada Miejska Śmigla uchwala co następuje:
Rozdział 1.
Warunki i kryteria udzielania dotacji.
§ 1.
Cele udzielenia dotacji.
1. Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie miasta i gminy Śmigiel,
w szczególności pyłowych z pieców i kotłów węglowych.
2. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń z tzw. „niskiej emisji” oraz zapobieganie spalania odpadów
komunalnych w piecach.
3. Poprawa oraz ochrona stanu środowiska naturalnego w mieście i gminie Śmigiel
§ 2.
1. Dotację na wymianę źródła ciepła przyznaje się do wysokości kosztów kwalifikowalnych, jednakże
dotacja nie może przekroczyć kwoty 3.500,00 zł brutto.
2. Dotacją zostaną objęte przedsięwzięcia polegające na wymianie dotychczasowego pieca węglowego na:
1) kotły gazowe,
2) kotły olejowe,
3) kotły gazowo-olejowe,
4) ogrzewanie elektryczne,
5) wymienniki ciepła,
6) pompy ciepła,
7) ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe, w przypadku zastosowania kotłów opalanych paliwami stałymi
spełniających łącznie następujące warunki:
a) zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załączniku II do
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51),
b) umożliwiających wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących
paliwo,
c) nieposiadających rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.
§ 3.
1. Do kosztów kwalifikowanych inwestycji zalicza się koszty powstałe po podpisaniu umowy przyznania
dotacji, tj. koszty poniesione na:
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1) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania tj. kotła gazowego, kotła elektrycznego, pieca akumulacyjnego,
kotła olejowego, kotła olejowo-gazowego, kotła na paliwo stałe spełniającego wymagania, o których mowa
w § 2 ust. 2 pkt 7 lit. a;
2) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbędnym materiałem;
3) zakup materiałów oraz wykonanie robót budowlanych związanych bezpośrednio z realizacją zadania
objętego dotacją;
4) koszt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej;
5) w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji ciepłej wody
użytkowej, dla podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 - wykonanie instalacji wewnętrznej w lokalu,
natomiast dla podmiotów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 - wykonanie instalacji w częściach
wspólnych.
2. Dofinansowaniu nie podlega:
1) zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, klimatyzatorów
i innych);
2) koszt wykonania dokumentacji wymaganej do realizacji zadania, tj. projektu budowlanego oraz uzyskania
niezbędnych pozwoleń.
3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest:
1) trwała likwidacja, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4, dotychczasowego nieekologicznego źródła ogrzewania, tj.
wszystkich dotychczas służących ogrzewaniu pieców i kotłów opalanych:
a) węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z jego wykorzystaniem,
b) mułem i flotokoncentratem węglowym oraz mieszankami produkowanymi z ich wykorzystaniem,
c) paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż
15%,
d) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających
któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:
- wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
- zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
- zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %,
e) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%,
2) niekorzystanie w latach ubiegłych z dotacji z budżetu Gminy Śmigiel na inwestycje związane
z modernizacją systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem.
4. Od zasady trwałej likwidacji nieekologicznego ogrzewania opartego na paliwie stałym można odstąpić
w przypadku:
1) pieców kaflowych, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym poprzez
zamurowanie wlotów kominowych;
2) kominków opalanych wyłącznie drewnem i biomasą drzewną, stanowiących dodatkowe źródło ogrzewania.
§ 4.
1. Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
1) osoby fizyczne;
2) wspólnoty mieszkaniowe;
3) osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
Id: 3E14DEE5-A65B-4AF9-94C7-484DC1A5443E. Podpisany

Strona 2

2. Podmioty wymienione w ust. 1 muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie
Gminy Śmigiel, na której realizowane będzie zadanie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wspólnot
mieszkaniowych warunek ten oznacza zarządzanie przez wspólnotę nieruchomością, na której ma być
realizowana inwestycja.
§ 5.
1. Wysokość dotacji na dofinansowanie kwalifikowanych kosztów inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1,
wynosi: na likwidację pieca lub kotła c.o. i zainstalowanie ogrzewania, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-7 –
50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 3.500 zł brutto,
2. Jeżeli inwestycja, o której mowa niniejszej uchwale dofinansowana jest również z innych źródeł
publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków budżetowych
Gminy Śmigiel, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych fakturami VAT lub
rachunkami.
Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
§ 6.
1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku o udzielenie dotacji.
Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, o której mowa w uchwale. Wzór wniosku
o przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na lata 2018-2020 na
terenie gminy Śmigiel stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych
zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i powinny być rozliczone
nie później niż do 20 listopada roku, w którym ma być realizowana inwestycja.
3. Dla inwestycji, których realizacja planowana jest w 2018 roku, nabór wniosków odbędzie się od wejścia
w życie niniejszej uchwały tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego do dnia 30 września 2018 r.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi wieczystej wg
stanu nie późniejszego niż sprzed trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy
wspólnot mieszkaniowych). Wzór oświadczenia o posiadanym tytule prawnym do władania
nieruchomością, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2) zgodę właściciela nieruchomości na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy
wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości;
3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub
innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych lub pisemne
oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie wszystkich uprawnionych na realizację zadania objętego
wnioskiem. Wzór zgody właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego/współużytkownika
wieczystego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na realizację inwestycji
objętej wnioskiem;
5) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę o wyborze zarządu wspólnoty;
6) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (z
informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Kościańskiego) – dotyczy ogrzewania gazowego.
5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim Śmigla lub przesłać na
adres: Urząd Miejski Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Za datę złożenia wniosku uważa się datę
wpływu do Urzędu Miejskiego Śmigla.
6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
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7. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia
w ciągu 7 dni, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania we wskazanym terminie i w odpowiedni
sposób, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
8. W odniesieniu do wniosków, o których mowa w § 6 ust. 3, w przypadku wyczerpania się środków
finansowych przeznaczonych na dotacje w 2018 roku, zatwierdzone wnioski będą realizowane w pierwszej
kolejności w następnym roku, o ile w budżecie Gminy Śmigiel będą zaplanowane na ten cel środki.
9. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Śmigla.
10. Rozstrzygnięcie o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu dotacji, o którym mowa w ust. 10, nie jest decyzją
administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niego
odwołanie.
§ 7.
1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 6, stanowi podstawę do zawarcia umowy dotacji
pomiędzy Gminą Śmigiel a wnioskodawcą.
2. Urząd Miejski Śmigla zawiadamia pisemnie, telefonicznie lub mailowo wnioskodawców o przyznaniu
dotacji.
3. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy.
4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie przyznania dotacji, o której mowa
w ust. 1, z uwzględnieniem § 8 ust. 1.
§ 8.
1. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji, przedłożeniu wniosku o rozliczenie
dotacji, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały oraz przedłożeniu dokumentów, o których mowa
w ust. 2.
2. Podstawą rozliczenia dotacji będą:
1) udokumentowane koszty inwestycji – faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie podpisania
umowy;
2) protokół odbioru systemu ogrzewania proekologicznego przez uprawnione osoby lub jednostki, stanowiący
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
3) dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ogrzewania wystawiony przez kominiarza
lub przedsiębiorcę dokonującego demontażu, a w przypadku demontażu siłami własnymi – dokumentację
fotograficzną zdemontowanego pieca bądź kotła lub dokument potwierdzający złomowanie
dotychczasowego źródła ogrzewania;
4) opinia kominiarska – dotyczy wymiany ogrzewania na gazowe;
5) protokół próby szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego.
3. Gmina Śmigiel zastrzega sobie prawo żądania okazania dodatkowych dokumentów, innych niż
wymienione w ust. 2, niezbędnych do rozliczenia zadania i uznania go za prawidłowo zrealizowane.
4. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni przez Burmistrza
Śmigla pracownicy Urzędu Miejskiego Śmigla mogą przeprowadzić kontrolę sprawdzającą realizację
dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności realizacji zadania z zawartą umową.
5. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 4, Gmina Śmigiel zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli:
1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji;
2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.
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6. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami niniejszej uchwały lub
w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub
w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 9.
1. Wydział merytoryczny Urzędu Miejskiego Śmigla prowadzi rejestr udzielonych dotacji celowych.
2. Wydział, o którym mowa w ust. 1, składa Burmistrzowi Śmigla roczne sprawozdanie dotyczące
udzielonych dotacji celowych.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
/-/ Wiesław Kasperski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/367/18
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 26 lipca 2018 r.
WNIOSEK
o
udzielenie
dotacji
celowej
na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
I.

z budżetu

Gminy

Śmigiel

DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko lub nazwa:…………………………………………………………………
2. Osoba reprezentująca (imię i nazwisko)1):………………………………………………….
3. Adres zamieszkania lub siedziby…………………………………………………………...
4. Adres do korespondencji 2):………………………………………………………………...
5. PESEL3):……………………………………………………………………………………
6. NIP 4):……………………………………………………………………………………….
7. REGON 5):………………………………………………………………………………….
8. Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………..
9. Adres e-mail:……………………………………………………………………………….
10. Sposób przekazania dotacji:
Przelew na konto bankowe nr ……………………………………………………………..
w banku ……………………………………………………………………………………

1) - dotyczy osób reprezentowanych przez pełnomocnika
2) - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
3) - dotyczy osób fizycznych
4) - dotyczy wspólnot mieszkaniowych i osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku
II.

DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ MODERNIZACJI OGRZEWANIA
1. Adres nieruchomości. ……………………………………………………………………...
2. Tytuł prawny do władania nieruchomością (właściwe zaznaczyć):
[ ] własność
[ ] współwłasność łączna (np. małżeńska)
[ ] współwłasność ułamkowa
[ ] użytkowanie wieczyste
[ ] współużytkowanie wieczyste
[ ] najem
[ ] inne ……………………………………………………………………………………...

3. Powierzchnia budynku/lokalu do ogrzewania przez planowane do zainstalowania
ciepła …………………………………………………………………………………. (m2)

źródło

4. Rodzaj istniejącego systemu ogrzewania:
[ ] piec kaflowy, stalowy lub inny niebędący kotłem c.o., opalany węglem lub koksem
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- .......... szt.
[ ] kocioł c.o. opalany węglem lub koksem
[ ] inne (wpisać jakie) ...........................................................................................................
5. Moc cieplna istniejącego systemu ogrzewania .............................................................(kW)
6. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania:
[ ] ogrzewanie gazowe
[ ] ogrzewanie elektryczne
[ ] ogrzewanie olejowe
[ ] ogrzewanie olejowo-gazowe
[ ] wymienniki ciepła,
[ ] pompy ciepła,
[ ] ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe (węgiel lub biomasę) w przypadku zastosowania kotłów opalanych
paliwami stałymi spełniających łącznie następujące warunki:
1) zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń
dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załączniku II do rozporządzenia Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz.
Urz. UE L193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51),
2) umożliwiających wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących
paliwo,
3) nieposiadających rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.
7. Typ, model, moc cieplna planowanego do zainstalowania urządzenia
……………………………...................................................................................................

grzewczego

8. Szacunkowa wysokość kosztów realizacji zadania
[ ] koszt zakupu nowego źródła ogrzewania wraz z wyposażeniem..............................(zł)
[ ] koszt zakupu materiału do wykonania instalacji c.o………………………………..(zł)
[ ] koszt wykonania usługi .............................................................................................(zł)
[ ] inne koszty związane z modernizacją ogrzewania (wpisać jakie)………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Łączny koszt inwestycji ……………………………………………………………………(zł)
9. Czy zadanie będzie finansowane z innych źródeł:
[ ] NIE
[ ] TAK (podać z jakich i w jakiej kwocie)…………………………………………….
………………………………………………………………………………………
10. Planowany termin realizacji zadania
1) termin rozpoczęcia (nie może być wcześniejszy niż data podpisania umowy)
…………………………………………………………………………………….
(miesiąc i rok)
2) termin rozliczenia (nie może być późniejszy niż 20 listopada roku, w którym ma być realizowana
inwestycja)
Id: 3E14DEE5-A65B-4AF9-94C7-484DC1A5443E. Podpisany

Strona 2

……………………………………………………………………………………..
(miesiąc i rok)
Oświadczam/y. że:
[ ] zapoznałem/am/liśmy się z treścią uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na lata 2018-2020 na terenie gminy Śmigiel
[ ] nie korzystałem/am/liśmy ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Śmigiel do modernizacji systemu
ogrzewania, zrealizowanej w budynku/lokalu wskazanym we wniosku
[ ] w przypadku zmiany moich/naszych danych teleadresowych oraz zmiany stanu prawnego nieruchomości
niezwłocznie poinformuję/my w formie pisemnej o zaistniałych zmianach Urząd Miejski Śmigla
[ ] wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie realizacji niniejszego wniosku
…………………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)
Do wniosku należy dołączyć (kserokopie - oryginał do wglądu):
1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi wieczystej
z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych),
2. zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy
wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości,
3. w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub
innych form wspólnego władania nieruchomością, zgodę wszystkich uprawnionych, w przypadku wspólnot
mieszkaniowych - uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na zmianę systemu grzewczego,
4. w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę o wyborze zarządu wspólnoty, pozwolenie na budowę
lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z informacją o niewniesieniu
sprzeciwu przez Starostę Kościańskiego) - jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Informuję, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w:
Śmigla, Plac Wojska Polskiego 6 , 64-030 Śmigiel.

Urząd Miejski

2) kontakt do inspektora ochrony danych: Jarosław Bartkowiak, urzadmiejski@smigiel.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań własnych i zleconych na podstawie
ustaw, jak również w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim Śmigla.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych
osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres Rzeczowym Wykazem Akt ;

zgodnie z obowiązującym Jednolitym

7) Posiada Pani/Pan prawo do:
·żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
·wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
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·przenoszenia danych,
·wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
·cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do
ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą podlegały
profilowaniu.
__________________________________________________________________________
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią w/w informacji.
……………………………………………
…………………………………………………..
data

Id: 3E14DEE5-A65B-4AF9-94C7-484DC1A5443E. Podpisany

podpis

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/367/18
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 26 lipca 2018 r.
......................... , dnia …………………………… r.
…………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………..
…………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………..
(seria i numer dowodu osobistego)
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM
DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/ współużytkownikiem
wieczystym/najemcą/inna forma (podać jaka)* …………….............…………
budynku/lokalu* położonego w ......................... przy ulicy ………………………………………….
na działce o numerze ewidencyjnym ………………………dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr
................................................ .
……………………………………
czytelny podpis
*- niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/367/18
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 26 lipca 2018 r.
..................... , dnia …………………………… r.
…………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………..
…………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………..
(seria i numer dowodu osobistego)
ZGODA WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA/ UŻYTKOWNIKA
WIECZYSTEGO/WSPÓŁUŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI NA MODERNIZACJĄ OGRZEWANIA
Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/ współużytkownikiem
wieczystym
budynku/lokalu*
położonego
w ................................
przy
ulicy
…………………………………………. na działce o numerze ewidencyjnym ……………………………. dla
którego
prowadzona
jest
księga
wieczysta
nr .............................................................., wyrażam zgodę na:
1. dokonanie modernizacji systemu ogrzewania polegającej na likwidacji dotychczasowego systemu
ogrzewania
i zainstalowaniu
ogrzewania
proekologicznego
na
terenie
ww.
budynku/lokalu*
2. złożenie wniosku o udzielenie dotacji
3. podpisanie umowy dotacji z Burmistrzem Śmigla
4. rozliczenie dotacji
5. pobranie kwoty dotacji
przez Panią/Pana/Państwa……………………………………………………………………
zam…………………………………………………………………………………………... legitymującego/ą/ych się dowodem osobistym nr ……………………………………….
……………………………………
czytelny podpis
*- niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/367/18
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 26 lipca 2018 r.
.................... , dnia …………………………… r.
…………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………..
…………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………..
(seria i numer dowodu osobistego)
Burmistrz Śmigla
Wniosek o rozliczenie dotacji
Zgodnie z § 3 umowy nr ……………………………………………………………………….
z
dnia
…………………
na
dofinansowanie
zadań
do rozliczenia dotacji.

o udzielenie
związanych

dotacji
celowej
z budżetu
Gminy
Śmigiel
z ochroną
powietrza
przedkładam
dokumenty

Załączniki:
1. …………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………………………..
6. …………………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………………………..
8. …………………………………………………………………………………………..
……………………………………
czytelny podpis
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/367/18
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 26 lipca 2018 r.
PROTOKÓŁ
ODBIORU
z dnia…………………………….

KOŃCOWEGO

INWESTYCJI

1. Zamawiający (Inwestor) ………………………………………………………………...
2. Zakres wykonanych prac ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...
3. Wykonawca……………………………………………………………………………...
4. Lokalizacja inwestycji (adres) ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
5. Prace rozpoczęto dnia ………………………., zakończono dnia………………………
6. Komisja w składzie
Zamawiający (Inwestor)

Wykonawca

1. ……………………………

1. …………………………………

2. …………………………...

2. …………………………………

7. Komisja w składzie j.w. po dokonaniu oględzin wykonanych prac stwierdza, że prace wykonane zostały
zgodnie/niezgodnie*
z zamówieniem/umową
*,
bez
usterek/z
usterkami*
(napisać
jakimi)……………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………...................................................................................................
8. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia …………………………………......................
9. Uwagi Zamawiającego (inwestora) ……………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………................................
…………………………………………………………………………………………................................
Podpisy Komisji
Zamawiający (inwestor)
1. ………………………………
2. ………………………………

Wykonawca
1. …………………………….
2. ……….……………………

*- niewłaściwe skreślić
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLVIII/367/18
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel na dofinansowanie
zadań związanych z ochroną powietrza na lata 2018-2020
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest finansowanie ochrony środowiska poprzez
udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji m.in.
zakresu ochrony powietrza.
Zgodnie z zapisami art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 ze. zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości m. in. poprzez
utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na
tych poziomach oraz zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy
nie są one dotrzymywane.
Działania Gminy w tym zakresie powinny przede wszystkim polegać na stworzeniu systemu zachęt, w tym
finansowych, do likwidacji przez mieszkańców kotłów węglowych na bardziej efektywne - proekologiczne (np.
gazowe, olejowe, elektryczne itp.). Również Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Śmigiel, przyjęty
Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 marca 2016 roku Nr XVII/126/2016 przewiduje zadanie polegające
na wsparciu w formie dotacji do wymiany przestarzałych pieców indywidualnych mieszkańców na bardziej
efektywne.
Mając powyższe na uwadze zdecydowano o wprowadzeniu dotacji celowej z budżetu Gminy Śmigiel
w przedmiocie sprawy.
Wprowadzenie programu dotacji na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie
ogrzewania węglowego na bardziej efektywne (proekologiczne) powinno częściowo przyczynić się do poprawy
jakości powietrza na terenie miasta i gminy Śmigiel.
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