UCHWAŁA Nr LVIII/517/2018
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia
niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczew
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
( Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018. poz. 994 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie
zadań służących ochronie środowiska, w szczególności z zakresu ograniczenia niskiej emisji
na terenie gminy Karczew.
§ 2. Zasady udzielania dotacji, określające w szczególności kryteria wyboru, tryb
postępowania w związku z udzielaniem dotacji i sposób jej rozliczania oraz formularze
wniosków, zawarte są w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej
wiadomości.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 650
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 1000

UZASADNIENIE
Przekraczanie norm jakości powietrza na terenie gminy Karczew w okresie
grzewczym jest ważnym problemem gminy. Ze względu na to, że głównym źródłem emisji
szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 jest niepełny proces spalania złej jakości paliw oraz
odpadów w kotłach i piecach małej mocy, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne
będzie służyła poprawie jakości powietrza, a tym samym jakości życia i zdrowia
mieszkańców.
Podejmowana uchwała określa zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Karczew
na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska, w szczególności z zakresu
ograniczenia pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji powstających na terenie
gminy Karczew.
Zgodnie z uchwałą wsparcie Gminy Karczew w postaci udzielanych dotacji celowych
będzie dotyczyło osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości mieszkalnych
dotychczas ogrzewanych węglem, którzy chcąc poprawić jakość powietrza trwale zlikwidują
dotychczasowy kocioł (służący do ogrzewania budynku) na paliwo stałe i zastąpią go nowym
źródłem ciepła na paliwo gazowe, przy czym warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji
jest zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów, które spełniają wszelkie konieczne
normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
dostęp do sieci gazowej wraz z posiadanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej.
Dotacja celowa będzie udzielana do 75% kosztów poniesionych na zakup pieca do
ogrzewania gazem, przy czym będzie nie większa niż 4.000 zł na jeden budynek mieszkalny,
przy czym właściciel nieruchomości będzie mógł skorzystać z dotacji tylko na jeden
budynek.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/517/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 21 czerwca 2018 r.
Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez
dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Karczew
§ 1. 1. Ze środków budżetu Gminy Karczew mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań z
zakresu poprawy jakości powietrza realizowane na terenie Gminy Karczew, zwane dalej dotacją.
2. Dotacje mogą być udzielane na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, które mają na celu
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej emisji
oraz ograniczenie emisji innych substancji mogących stanowić o przekroczeniu standardów jakości powietrza.
§ 2. 1. Dotacja będzie udzielana podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (art. 403 ust. 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) zwana
dalej „Ustawą”) tj. osobom fizycznym, będącym właścicielami nieruchomości.
2. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a Ustawy zobowiązane są przedłożyć wniosek o dotację
celową (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz dokumenty wymienione w § 5 ust. 1.
§ 3. 1. Dotacja będzie udzielana podmiotom wymienionym w § 2 na niżej wymienione zadania
inwestycyjne wykonywane w budynkach mieszkalnych, służące poprawie jakości powietrza związane z
ograniczeniem niskiej emisji, polegające na trwałej likwidacji dotychczasowego kotła na paliwo stałe i
zastąpienia go nowym źródłem ciepła na paliwo gazowe i jego uruchomieniem;
2. Dotacja będzie udzielana na zadania wymienione w ust. 1 przy założeniu, że kosztem kwalifikowanym
jest koszt poniesiony na zakup nowego kotła.
3. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest zainstalowanie wyłącznie fabrycznie nowych kotłów,
które spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Dotacja nie może być udzielona na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej, pełnienia
nadzoru, budowy przyłącza do sieci gazowej, wymiany lub wykonania instalacji wewnętrznej centralnego
ogrzewania i ciepłej wody, budowy lub przebudowy komina, zakupu zbiorników na paliwo oraz przenośnych
urządzeń grzewczych.
5. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz na budynek, bez względu na liczbę dokonanych w nim
zmian sposobu ogrzewania lub zmian posiadacza nieruchomości.
6. Dotacja może być udzielona tylko raz jednemu Wnioskodawcy bez względu na liczbę posiadanych
budynków.
7. Dotacja nie jest udzielana na zakres prac zrealizowanych przed podpisaniem umowy pomiędzy Gminą
Karczew a Wnioskodawcą.
8. Dotacja nie jest udzielana dla budynków wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe).
§ 4. 1. Dotacja będzie udzielana do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie
Gminy Karczew.
2. Dotacja celowa będzie udzielana do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4.000 zł
rzeczywistych kosztów zakupu nowego kotła.
3. Wysokość ostatecznej kwoty dotacji do przekazania zostanie zweryfikowana na podstawie
przedłożonych dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji
celowej, jednak nie może być większa niż kwoty wynikające z zapisów ust. 2.

§ 5. 1. Wnioskodawca zainteresowany udzieleniem dotacji składa pisemny wniosek – wniosek o dotację
celową (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), w Urzędzie Miejskim w Karczewie wraz z niezbędnymi
dokumentami tj.:
a. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z
art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 9 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
późn. zm.),
b. pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji (w przypadku
współwłasności)
c. pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Właściciela: pełnomocnictwo szczególne i
dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
d. zdjęcie wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła w formacie min 9/13 cm.
e. w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o piec gazowy i gaz znajduje się już na posesji i był
używany, należy załączyć kopię podpisanej umowy na dostawę gazu (lub w przypadku zagubienia
takiej Umowy, kopię rachunków z ostatnich 3 miesięcy z potwierdzeniem zapłaty)
f. w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o piec gazowy i zostało zamontowane nowe przyłącze do
nieruchomości, należy dostarczyć kopię uprawomocnionej decyzji udzielającej pozwolenia na
budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z warunkami technicznymi przyłącza gazowego.
2. Wniosek o dotację celową składa się do Burmistrza Karczewa w terminie do dnia 31 lipca 2018 r.
3. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń.
4. Wniosek o przyznanie dotacji weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym komisja powołana
przez Burmistrza Karczewa, a ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz.
5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
6. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od ilości wniosków złożonych w danym roku
oraz od wysokości środków finansowych w budżecie Gminy Karczew przeznaczonych na zadania z
zakresu ochrony środowiska w danym roku budżetowym.
7. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie zadań określonych w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu, których
realizacja powinna nastąpić nie wcześniej jak po podpisaniu umowy z Burmistrzem Karczewa, o której mowa
dalej w § 6 ust. 1 (wzór - załącznik nr 2 do regulaminu).
§ 6. 1. Dotacja przekazywana jest w oparciu o umowę w sprawie udzielenia dotacji zawartą przez
wnioskodawcę z Gminą Karczew, w trybie określonym w tej umowie.
2. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedstawia Burmistrzowi Karczewa rozliczenie dotacji wraz z
dokumentami rozliczeniowymi w terminie 21 dni od zakończenia realizacji zadania, ale nie później niż do 15
listopada każdego roku. Formularz rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
3. Przekazanie dotacji celowej nastąpi po zawarciu umowy w sprawie udzielenia dotacji, natomiast
rozliczenie zadania nastąpi na podstawie formularza - „Wniosek o rozliczenie dotacji celowej” wraz z
załączonymi do tego wniosku dokumentami.
4. Podstawą rozliczenia będą udokumentowane koszty inwestycji tj. faktury, rachunki wystawione na
Wnioskodawcę.
§ 7. 1. W celu rozliczenia dotacji, Wnioskodawca dołączy do wniosku o rozliczenie dotacji celowej
dokumenty:
a. Fakturę VAT/ rachunek potwierdzający zakup kotła,
b. Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (wystawione na wnioskodawcę) o ile przepisy tego wymagają,
c. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające trwałą likwidację starego źródła ciepła,
d. Oświadczenie uprawnionego wykonawcy, że roboty montażowe zostały przeprowadzone prawidłowo i
gwarantują prawidłową pracę urządzeń grzewczych,

e. Umowę/rachunek z dostawcą medium grzewczego (dot. kotłów gazowych),
f.

Zaświadczenie wydane przez kominiarza lub osobę uprawnioną zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 9
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), o poprawności wykonania
wentylacji oraz kanału spalinowego w pomieszczeniach gdzie będą montowane nowe źródła ciepła.

2. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek w przedłożonych dokumentach wymagane jest
dokonanie korekty i dostarczenie poprawnie sporządzonych dokumentów w terminie 7 dni od dnia wezwania.
3. Przy rozliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane, poniesione przez
Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT lub rachunków za zakup nowego kotła
wystawione na Wnioskodawcę, przy zachowaniu limitu dofinansowania określonego w § 4 ust. 2.
4. Rozliczenie środków z udzielonej dotacji następuje po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Karczew do wykonanego zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji na
terenie gminy Karczew (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu), dokonaniu jego sprawdzenia i
uznania go za prawidłowe – na rachunek wskazany w umowie z Wnioskodawcą. Oryginały faktur
zostaną zwrócone wnioskodawcy niezwłocznie po zaakceptowaniu rozliczenia.
5. Podczas rozliczenia dotacji w celu sprawdzenia wykonania umowy, może zostać powołana komisja,
która na miejscu dokona oględzin i stwierdzi realizację zadania.
§ 8. W przypadku zaprzestania w okresie krótszym niż pięć lat korzystania z wymienionego kotła - dotacja
podlega zwrotowi.
§ 9. Udzielona dotacja podlega zwrotowi na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).
Załączniki stanowiące integralną część regulaminu:
1. Wniosek o dotację celową na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Karczew
2. Wzór umowy o dofinansowanie
3. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karczew do wykonanego zadania z
zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Karczew.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

.
Załącznik Nr 1 do Regulaminu będącego
załącznikiem do Uchwały Nr LVIII/517/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Gmina Karczew
05-450 Karczew, ul. Warszawska 28 tel. {22) 780-65-16, www.karczew.pl

Wniosek o dotację celową na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Karczew*
Imię i nazwisko

Nazwa i adres Wnioskodawcy:

PESEL
Adres
zamieszkania
Adres do korespondencji
(jeśli jest inny niż adres
zamieszkania)
Nr telefonu/ adres email
Informacje o nieruchomości na której realizowane będzie przedsięwzięcie objęte dotacją:
Miejscowość: ..............................................
Miejsce realizacji zadania

Ulica: ...........................................................
Nr domu/nr lokalu .......................................
Nr ewid. działki ..............................

Tytuł prawny do
nieruchomości

Nr księgi wieczystej ....................................
□ WŁASNOŚĆ
□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ
□ INNE (wymienić jakie) ....................................... .........

Opis zadania planowanego do wykonania w 2018 r.
Przewidywany termin
realizacji (od-do) przy
czym termin nie może
wykraczać poza ramy
czasowe określone w
regulaminie
Typ i moc kotła
dotychczas
wykorzystywanego do
ogrzewania domu
Nazwa banku i numer
rachunku Wnioskodawcy,
na które ma być
przekazana dotacja

*Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

.
• Załączniki do wniosku zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej, na zadania z
zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Karczew:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)
2. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie zadania objętego dotacją
(w przypadku współwłasności)
3. Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Właściciela: pełnomocnictwo
szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
4. Zdjęcie wnętrza kotłowni z dotychczasowym źródłem ciepła ( format min, 9/13 cm).

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW:
Oświadczam, że posiadam środki własne na realizację zadania.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej
na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Karczew.
Oświadczam, że budynek, w którym będzie realizowane zadanie nie jest wykorzystywany
sezonowo.
W budynku w którym ma być realizowane zadanie nie prowadzę i nie będę prowadził działalności
gospodarczej w rozumieniu właściwych przepisów przez okres trwałości projektu (tj. okres nie
krótszy niż, 5 lat od dnia zakończenia zadania objętego dotacją).
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji zadania objętego
przedmiotowym wnioskiem, przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Karczewie na każdym
etapie jego realizacji.
Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz.
1000) oraz art. 6 ust. 1 pkt a i c 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Gminę Karczew w celu udzielania dotacji z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie zadań
służących ochronie środowiska, w szczególności z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Karczew.
Wyrażam zgodę na dostarczanie wszelkiej korespondencji dotyczącej wniosku o dofinansowanie
oraz przyznanego dofinansowania na adres korespondencyjny lub mailowy ze skutkiem
doręczenia.

8.

Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór korespondencji dostarczonej na podany
przeze mnie adres korespondencyjny lub mailowy i będę traktować ją jako korespondencję
skutecznie doręczoną.

9.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne.
do eksploatacji realizowanego zadania zgodnie z instrukcją producenta
urządzenia przez okres nie krótszy niż 5 lat.

10. Zobowiązuję się
11. Oświadczam,

iż przyjmuje do wiadomości, że:

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Karczew reprezentowana przez Burmistrza
Karczewa, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28, 05-480 Karczew;
2) od 25 maja 2018 r. jest możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w
Urzędzie Miejskim w Karczewie poprzez adres e mail: iodo@karczew.pl, telefonicznie pod numerem:
22 780 65 16, wew. 123 lub wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe Urzędu Miejskiego w
Karczewie;
3) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a i c RODO i będzie się odbywać szczególnie w celu
udzielania dotacji z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska,
w szczególności z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Karczew w oparciu o ustawę z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz ustawę z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm);
4) dane osobowe są udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
5) podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

.
6) dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu
przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów prawa,
7) w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje mi:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
8) w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych nie przysługuje mi:
a) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
b) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
9) w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
11) zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna jednak bez jej wyrażenia nie jest możliwe
uczestnictwo w procesie udzielania dotacji z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie zadań
służących ochronie środowiska, w szczególności z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Karczew,
12) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
POUCZENIE
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny za składanie nierzetelnych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1
ustawy Kodeks karny oraz możliwości utraty pomocy finansowej w ramach umowy dotacji, jeżeli
miały one wpływ na jej udzielenie.

Karczew, dnia..........................

.................................................
podpis/podpisy

.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu
będącego załącznikiem do Uchwały
Nr LVIII/517/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

UMOWA Nr……
Zawarta w dniu ............................ r. pomiędzy:
Gminą Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………...
zwaną dalej Gminą a
Panem/Panią…………………………………………………………………………………………..……
zam. .......................................................... ……………….. PESEL………………………………….……
zwanym/zwaną Beneficjentem
§1
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na podstawie art. 403 ust, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z zm.) oraz uchwały Nr .../.../2018
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia … 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na zadania
ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczew.
2. Dotacja będzie przeznaczona na realizację zadania polegającego na wymianie dotychczasowego
kotła centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na piec centralnego ogrzewania zasilany
gazem.
§2
1. Dotacja zostanie udzielona na zakup nowego kotła, który będzie zainstalowany w budynku
mieszkalnym znajdującym się w ................. przy ul .......... (nr ewid. działki ...... ) do którego
Beneficjent posiada tytuł prawny …………………………………………..….. nr………………...
2. Dotacja zostanie udzielona przy spełnieniu następujących warunków:
a. zadanie zostanie wykonane zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji oraz regulaminem
udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła i modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w
ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczew określonymi w uchwale
Nr XI/105/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Karczew na lata 2015- 2020.
b. przy realizacji zadania Beneficjent dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających z
obowiązujących przepisów prawa (np. uzyska pozwolenie na budowę w przypadku montażu
kotła gazowego, itp.)
3. Ewentualne przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Beneficjenta wynikających z. niniejszej
umowy wymaga uprzedniej zgody Gminy Karczew wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
4. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w

.
związku z realizacją zadania.
5. Udzielona dotacja nie jest pomocą publiczną de minimis.

§3.
Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia ................................ roku.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§4.
Dotacja obejmuje koszt zakupu nowego kotła i wynosi maksymalnie 4 000 zł (nie więcej niż
75% kosztu zakupu). Kwota dotacji zostanie rozliczona na podstawie złożonej faktury
wystawionej na Beneficjenta.
Po wykonaniu zadania, w terminie 21 dni od jego zakończenia, w celu rozliczenia dotacji,
Beneficjent przedkłada w Urzędzie Miejskim w Karczewie:
a) wniosek o rozliczenie dotacji,
b) oryginał faktury potwierdzającej zakup kotła, która po rozliczeniu dotacji zostanie
zwrócona Beneficjentowi,
c) oświadczenie lub protokół odbioru montażu kotła potwierdzający prawidłowość instalacji
podpisany przez osobę z uprawnieniami (hydraulik, kominiarz),
d) inne dokumenty będące załącznikiem do wniosku o rozliczenie dotacji.
Wypłata dotacji nastąpi w terminie do … dni od dnia złożenia prawidłowego wniosku o udzielnie
dotacji na konto beneficjenta………………………………………………………………….
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o udzielenie dotacji Gmina wezwie pisemnie
Beneficjenta. Beneficjent musi uzupełnić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania.
Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do odmowy wypłaty przyznanej kwoty
dotacji.
Obowiązek rozliczenia przyznanej dotacji stosownie do przepisów prawa spoczywa na
Beneficjencie.

§5.
1. Za kontrolę i potwierdzenie prawidłowego i zgodnego z umową wykonania zadania odpowiedzialna
jest komisja powołana przez Burmistrza Karczewa.
2. Komisji wymienionej w ust. 1 przysługują uprawnienia do kontroli w miejscu realizacji zadania.
3. Beneficjent wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez osoby upoważnione
w zakresie:
a. zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z przedłożonymi dokumentami do wniosku o
rozliczenie dotacji w terminie do 5 lat od daty, o której mowa w § 3 niniejszej umowy.
b. realizacji umowy na każdym jej etapie celem potwierdzenia wykonania zadania i rozliczenia
dotacji.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 6.
Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
.
a. odmowy przeprowadzenia kontroli osobom upoważnionym przez Burmistrza w okresie do 5 lat od
daty, o której mowa w § 3 niniejszej umowy.
b. zaprzestania używania kotła centralnego ogrzewania zasilanego gazem z przyczyn zależnych od
Beneficjenta lub zainstalowania źródła ciepła na paliwa stałe po uzyskaniu dotacji.
c. Ustalenia w związku z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), że dotacja wykorzystana jest niezgodne z przeznaczeniem, pobrana
nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Termin zwrotu udzielonej dotacji nastąpi w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których
mowa w ust. 1.
Dotacja podlegająca zwrotowi przekazana będzie na rachunek bankowy Gminy Karczew o numerze ……
Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, naliczane będą odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Gminy o którym mowa
w ust. 3.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 lit. c, do zwrotu dotacji i naliczenia odsetek
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 2077 z późn. zm.)
§ 7.

1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, których
strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a
które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2.

Skutki finansowe wynikające z rozwiązania umowy i zwrot środków finansowych strony określą w

sporządzonym w formie pisemnej, protokole. Protokół wymaga podpisu obu stron umowy.
§8.
1. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji zadania oraz w celach
statystycznych.
2. Beneficjent wyraża zgodę na rozpowszechnianie informacji o przedmiocie, celu i wysokości przyznanych
środków finansowych w celach sprawozdawczych, informacyjnych i statystycznych.
§9.
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron umowy.
Beneficjent

Gmina Karczew

.

Załącznik Nr 3 do Regulaminu będącego
załącznikiem do Uchwały Nr LVIII/517/2018
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Gmina Karczew
05-480 Karczew, ul. Warszawska 28 tel. ((22) 780-65-16, www.karczew.pl

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karczew do wykonanego
zadania z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Karczew*
Imię i nazwisko
PESEL
Nr telefonu Adres email
Data zawarcia umowy o
przyznanie dotacji
Numer umowy o przyznanie
dotacji
Typ i moc zainstalowanego
kotła
WYKAZ (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii) DOKUMENTÓW, których złożenie jest
wymagane wraz z niniejszym wnioskiem:
1. Faktura VAT/ rachunek potwierdzający zakup kotła,
2. Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (wystawione na wnioskodawcę) o ile przepisy tego
wymagają,
3. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające trwałą likwidację starego źródła ciepła,
4. Oświadczenie uprawnionego wykonawcy, że roboty montażowe zostały przeprowadzone
prawidłowo i gwarantują prawidłową pracę urządzeń grzewczych,
5. Umowę/rachunek z dostawcą medium grzewczego (dot. kotłów gazowych),
6. Zaświadczenie wydane przez kominiarza lub osobę uprawnioną zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy z
dnia 9 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), o poprawności
wykonania wentylacji oraz kanału spalinowego w pomieszczeniach gdzie będą montowane nowe
źródła ciepła.

Karczew, dnia ........................

...................................... ...........
(podpis/podpisy

