UCHWAŁA NR XIX/124/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców
niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)
Rada Miejska w Mikstacie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów
i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta
i Gminy Mikstat, tj. na:
a) zakup kotłów gazowych,
b) zakup pomp ciepła; powietrznych i gruntowych,
c) zakup pieców elektrycznych,
d) zakup wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi 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 paliwa stałe (Dz. Urz.
UE. L., Nr 193 z 2015 r., str. 100 z późn. zm.).
2. Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, których źródłem są
niskosprawne kotły i piece na paliwa stałe zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Mikstat.
3. O udzielenie dotacji, o której mowa w §1 ust.1 mogą ubiegać się podmioty wskazane
w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz
1369 z późn. zm.), będące właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych, położonych na
terenie Miasta i Gminy Mikstat lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.
4. Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.,
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 708), a jej
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach
prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy:

᠆ Rozporządzenia Komisji Europejskiej (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
Nr 352 z 2015r., str.1). Udzielenie pomocy de minimis zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem
obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania jego przepisów w 6 miesięcznym
okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia odbywało się będzie do 30 czerwca 2021 r.,

᠆ Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z późn. zm. z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze
rolnym (Dz. Urz. UE.L 352 z 2013 r. str. 9),

᠆ Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w rybołówstwie
i akwakultury (Dz. Urz. UE.L 190 z 2014 r. str. 45).
5. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, o którym mowa
w §1 ust.1, tj.: na zakup nowego źródła ogrzewania (kocioł na paliwa stałe spełniający wymogi ekoprojektu
(ecodesign) określone Rozporządzeniem 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 paliwa stałe, kocioł gazowy, piec elektryczny, pompa ciepła).
6. Dotacja celowa nie obejmuje kosztów projektu, montażu, uzgodnień, pozwoleń.
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7. Dotacja może być udzielona Wnioskodawcy tylko raz w ciągu 5 lat dla jednego budynku lub lokalu.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Dotującym - rozumie się przez to Miasto i Gminę Mikstat,
2) Wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot będący właścicielem, współwłaścicielem: budynku
usługowego, lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego (jednorodzinnego lub wielorodzinnego) lub
posiadający inny tytuł prawny do władania nim, zlokalizowanego na terenie Miasta i Gminy Mikstat,
ubiegający się o udzielenie dotacji;
3) Zadaniu - rozumie się przez to wykonanie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, o którym mowa
w art. 400 a ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm), polegającego na wymianie niskosprawnych kotłów i pieców na
paliwa stałe na niskoemisyjne źródła ogrzewania na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Miasta
i Gminy Mikstat, przyczyniających się do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza;
4) Wymianie niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ogrzewania - rozumie się przez to
trwałą zmianę istniejącego pieca lub kotła o niskiej sprawności energetycznej, poprzez jego trwałą
likwidację i zastąpienie go niskoemisyjnym źródłem ogrzewania (kotły gazowe, kotły na paliwa stałe
spełniające wymogi ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem 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 paliwa stałe, pompy ciepła oraz piece
elektryczne w sposób umożliwiający jego ciągłe użytkowanie;
5) Kotle na paliwa stałe - rozumie się przez to wysokosprawny kocioł zapewniający minimalne poziomy
sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania
pomieszczeń, określonych w ust.1 załącznika 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 paliwa stałe (Dz. Urz. UE. L.
193 z 2015 r., str. 100 z późn. zm.), umożliwiający wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za
wyjątkiem instalacji zagazowujących paliwo, nieposiadający rusztu awaryjnego oraz elementów
umożliwiających jego zamontowanie.
6) Pompie ciepła - rozumie się przez to urządzenie posiadające certyfikat potwierdzający wartość
współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z obowiązujących norm: PN-EN 14511 lub PN-EN
12309 lub PN-EN 16147 lub PN-EN 15879-1.
7) Piecu elektrycznym - rozumie się przez to urządzenie spełniające wymagania klasy efektywności
energetycznej minimum A określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 811/2013 z dnia
18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca
2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego.
§ 3. 1) Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania.
2) Wysokość dotacji celowej ustala się na poziomie 40% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż:

᠆ 5000 zł dla budynku lub lokalu, w przypadku zakupu kotła gazowego, pompy ciepła, pieca
elektrycznego,

᠆ 3000 zł dla budynku lub lokalu, w przypadku zakupu wysokosprawnego kotła na paliwo stałe.
3. Kotły na paliwo stałe podlegają dotacji wyłącznie na nieruchomościach gdzie nie ma technicznej
możliwości przyłączenia budynku do sieci gazowej.
4. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest brak należnych zobowiązań finansowych wobec Miasta
i Gminy Mikstat na dzień złożenia wniosku.
4. Warunkiem przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadania jest zawarcie z Dotującym umowy
i jej realizacja na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
5. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków poniesionych przed datą
zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Kosztami kwalifikowanymi będą tylko i wyłącznie koszty zakupu
nowego źródła ogrzewania, poniesione po podpisaniu umowy dotacji.
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§ 4. 1. Podstawą do przyznania dotacji jest złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji celowej na
wymianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym lub usługowym wraz
z następującymi załącznikami:
1) dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością,
2) pisemną zgodą właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na wykonanie zadania w sposób określony we
wniosku, w przypadku, gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku, obiektu (załącznik 3 do
niniejszej uchwały)
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. O udzielenie dotacji może ubiegać się Wnioskodawca wskazany w §1 ust. 3, który spełnia następujące
warunki:
1) jest właścicielem lub posiada inny tytuł prawny do władania nieruchomością, w której zamierza dokonać
zmiany niskosprawnych kotłów lub pieców, na które udzielana jest dotacja. Podmioty wskazane
w art. 403 ust. 4 lit. a, c, d i pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, niebędące właścicielami budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody właściciela lub
właścicieli nieruchomości do złożenia wniosku o udzielenie dotacji (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).
2) podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 lit a, c, d i pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku
gdy tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub usługowego przysługuje więcej
niż jednemu podmiotowi (nie dotyczy współwłasności małżeńskiej), zobowiązane są do wyznaczenia
pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia
umowy o udzielenie oraz rozliczenie dotacji.
4. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy Prawo ochrony środowiska ubiegające się
o udzielenie dotacji wraz z wnioskiem o jej udzielenie zobowiązane są przedłożyć:
1) uchwałę powołująca zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomości zarządcy - podmiot
reprezentujący wspólnotę mieszkaniową;
2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania wyrażoną w formie uchwały;
3) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone
przez zarządcę.
5. Przedsiębiorca ubiegający się o dotację celową stanowiącą pomoc de minimis zobowiązany jest do
przedłożenia wraz z wnioskiem:
1) zaświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, o pomocy de
minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały);
2) formularza informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego ze
wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się po pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53,
poz. 311 z późn. zm.).
6. Przedsiębiorca ubiegający się o dotację celową stanowiącą pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem:
1) zaświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
2) informacji niezbędnych do udzielania pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres
został określony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.
z 2010 r., Nr 121, poz. 810).
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§ 5. 1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat, w Sekretariacie bądź przesłać pocztą na wskazany wyżej adres.
2. Nabór wniosków o udzielenie dotacji będzie odbywał się w trybie ciągłym, począwszy od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, że wnioski o udzielenie dotacji w danym roku
kalendarzowym można składać nie później niż do 30 września tego roku.
3. O przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność złożonych wniosków.
4. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym
roku budżetowym.
5. Wnioski, które zostały złożone po wyczerpaniu środków w danym roku budżetowym zostaną bez
rozpatrzenia zwrócone Wnioskodawcy.
6. Dotacja udzielana będzie na zadania realizowane po podpisaniu umowy dotacji.
7. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dotującym a podmiotem
uprawnionym do uzyskania dotacji.
8. Po zakwalifikowaniu wniosku do przyznania dotacji Dotujący zawiadomi podmiot, o którym mowa w §1
ust. 3 o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy.
9. Niestawienie się podmiotu, o którym mowa w §1 ust.3 w miejscu i terminie, o którym mowa w §5
ust. 8 uznaje się za jego rezygnację z otrzymania dotacji, o ile przed upływem wyznaczonego terminu
uprawniony podmiot nie wystąpił o jego zmianę.
10. Podpisując umowę o udzielenie dotacji podmiot, o którym mowa w §1 ust. 3 zobowiązuje się do
realizacji zadania w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych.
§ 6. 1. Podmioty, o których mowa w §1 ust.3, które otrzymały dotację zobowiązane są do jej rozliczenia
w terminie 1 miesiąca od zakończenia inwestycji. Za termin zakończenia inwestycji uważa się zakończenie
montażu nowego źródła ciepła i trwałej likwidacji poprzedniego źródła ciepła.
2. Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do 30 listopada danego roku, podmioty które otrzymały
dotację przedkładają Dotującemu rozliczenie dotacji (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały) wraz
z załącznikami:
1) dla kotłów na paliwa stałe – certyfikaty lub zaświadczenia świadczące o tym, że kocioł spełnia wymogi
ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem 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 paliwa stałe,
2) umowę na dostawę gazu,
3) imiennym dowodem zakupu (faktura VAT) kotła na paliwa stałe spełniającego wymogi ekoprojektu
(ecodesign) określone Rozporządzeniem 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 paliwa stałe, kotła gazowego, pieca elektrycznego, pompy ciepła
4) protokołem odbioru instalacji gazowej sporządzonym przez uprawnione osoby lub jednostki.
5) w przypadku pompy ciepła protokołem odbioru montażu pompy ciepła wystawionym przez wykonawcę
prac montażowych.
6) imiennym dowodem trwałej likwidacji dotychczasowych nieekologicznych źródeł ogrzewania, tj.
wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców i kotłów.
3. Kserokopie dokumentów wymienionych w §6 ust. 2 pkt 1-6 należy dołączyć do wniosku o wypłatę
dotacji (załącznik nr 4 niniejszej uchwały) odpowiednio do rodzaju wykonywanej inwestycji.
4. Kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów należy złożyć w jednym egzemplarzu. Oryginały
należy przedstawić do wglądu w celu potwierdzenia ich zgodności.
5. W przypadku przesłania rozliczenia dotacji pocztą (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały), kopie
wszystkich składanych dokumentów wnioskodawca winien potwierdzić za zgodność z oryginałem.
6. Wypłata dotacji nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, po rozliczeniu
wykonanego zadania.
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§ 7. 1. Bez rozpatrzenia pozostawione będą wnioski:
1) niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia braków
formalnych, w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania,
2) złożone po terminie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mikstat.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Dybul
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/124/2020
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 3 lipca 2020 r.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów
na niskoemisyjne źródła ciepła

i pieców

Mikstat, dnia ...........…....

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów
i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła
Wypełnia Urząd Miasta i Gminy

Data wpływu
Nr rejestrowy wniosku
I. DANE WNIOSKODAWCY

1.
2.
3.
4.

IMIĘ I NAZWISKO/
Pełna nazwa wnioskodawcy
ADRES ZAMIESZKANIA/
Siedziba Wnioskodawcy
ADRES DO
KORESPONDENCJI
TEL. KONTAKTOWY
e-mail
WNIOSKODAWCA
(zaznaczyć właściwe)

5.
6.
7.
8.
9.

¾osoba fizyczna
¾Wspólnota mieszkaniowa,
¾spółdzielnia mieszkaniowa
¾przedsiębiorca
¾osoba prawna

PESEL
(dotyczy osób fizycznych)
REGON
(nie dotyczy osób fizycznych)
NIP
DANE PEŁNOMOCNIKA

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA

ADRES NIERUCHOMOŚCI
STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓREJ REALIZOWANE BĘDZIE
ZADANIE
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¾inny, (podać jaki)
……………………………………………………………

ILOŚĆ PLANOWANYCH DO LIKWIDACJI
ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPALANYCH
[szt.]………………………………
PALIWEM STAŁYM
POWIERZCHNIA OGRZEWANA
[m2]

RODZAJ I LICZBA PLANOWANYCH DO
WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

PLANOWANA MOC
ZAINSTALOWANEGO NOWEGO
ZRÓDŁA CIEPŁA
Rachunek bankowy, na który ma zostać
przekazana dotacja
Nazwa banku i nr rachunku

¾kocioł elektryczny, szt............
¾kocioł gazowy, szt.…………
¾kocioł na paliwa stałe spełniający wymogi

dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. ……….
¾pompa ciepła......................
[kW]……………………………………
……………………………………………….
………………………………………………...
…………………………………………………..

(data i podpis)
Wymagane załączniki:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
2) pisemna zgoda właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na wykonanie zadania
w sposób
określony we wniosku, w przypadku, gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku, lokalu,
3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie
dotacji oraz rozliczenia dotacji (dotyczy sytuacji, w których tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub
lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi) (jeżeli dotyczy),
4) uchwała powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot
reprezentujący wspólnotę mieszkaniową, (jeżeli dotyczy)
5) zgoda właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania wyrażoną
uchwały (jeżeli dotyczy),

w formie

6) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielnie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone
przez zarządcę (jeżeli dotyczy),
7) zaświadczenie o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, o pomocy de
minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeżeli dotyczy),
8) formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego ze
wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się po pomoc de minimis (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn zm.), (jeżeli dotyczy), oraz informację niezbędną do udzielenia pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres został określony w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r., w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,
Nr 121,
poz. 810) (jeżeli dotyczy).

Id: 14599046-1E77-4A6B-BCE4-8016B263750F. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/124/2020
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 3 lipca 2020 r.
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS, POMOCY
MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE

DE

Mikstat, dnia ..............
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS, POMOCY
MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE

DE

1. ………………………………………………………………………………………….........
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)
2. ……………………………………………………………………………………………….
(adres/siedziba)
3. NIP……………………………………………………………………………………….....
4. REGON……………………………………………………………………………………..
5. PESEL………………………………………………………………………………………
oświadczam**, że w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych
nie otrzymałem/łam* z pomocy de minimis, o której mowa w art. 2 pkt 10 oraz art. 2 pkt 10 a ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r., poz. 708) i aktualnie nie złożyłem/łam* wniosku o udzielenie tego rodzaju pomocy do innego
organu.
………………………………………….
(data i podpis)
*niepotrzebne skreślić
**w imieniu przedsiębiorców oświadczenia składają osoby upoważnione do reprezentowania
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/124/2020
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 3 lipca 2020 r.
ZGODA WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA
Mikstat, dnia ..............
ZGODA WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH
NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA
Ja/My*, niżej podpisana/i*, która/rzy* jestem/eśmy* właścicielem/ami/ współwłaścicielem/ami/
użytkownikiem/ami wieczystym/ymi * nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki
…………, położonej w miejscowości ……………………………………., obręb……………………….,
oświadczam/y*, że wyrażam/y* zgodę na realizację zadania polegającego na wymianie niskosprawnych
kotłów na kocioł na paliwa stałe spełniający wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. /kocioł gazowy/pompę ciepła/piec
elektryczny*.
Jednocześnie oświadczam/y*, że wyrażam/y zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania objętego
dofinansowaniem oraz wypłatę otrzymanej dotacji na konto wskazane we wniosku.
Powyższe zadania powierzamy do realizacji osobie:
………………………………………….
(imię i nazwisko)
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………...
………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(podpisy współwłaścicieli/użytkowników wieczystych)
*niepotrzebne skreślić

Id: 14599046-1E77-4A6B-BCE4-8016B263750F. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/124/2020
Rady Miejskiej w Mikstacie
z dnia 3 lipca 2020 r.
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ
na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła
Mikstat, dnia ..............

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ
na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła
Wypełnia Urząd Miasta i Gminy

Data wpływu
I. DANE SKŁADAJĄCEGO ROZLICZENIE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IMIĘ I NAZWISKO/
Pełna nazwa wnioskodawcy
ADRES ZAMIESZKANIA/
Siedziba Wnioskodawcy
ADRES DO
KORESPONDENCJI
TEL. KONTAKTOWY
e-mail
PESEL
(dotyczy osób fizycznych)
REGON
(nie dotyczy osób fizycznych)
NIP
DANE PEŁNOMOCNIKA

II. DANE DOTYCZĄCE UMOWY O UDZIELENIU DOTACJI

1.
2.

DATA ZAWARCIA UMOWY
NUMER UMOWY

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANEGO ZADANIA

RODZAJ ZLIKWIDOWANEGO ŻRÓDŁA
CIEPŁA

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO
ŻRÓDŁA CIEPŁA
(zaznaczyć właściwe)
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ILOŚĆ ZLIKWIDOWANYCH ŹRÓDEŁ
CIEPŁA OPALANYCH PALIWEM STAŁYM
MOC ZAINSTALOWANEGO NOWEGO
ZRÓDŁA CIEPŁA
KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Rachunek bankowy, na który ma zostać
przekazana dotacja
Nazwa banku i nr rachunku

[szt.]
[kW]
PLN

…………………………………………………..
(data i podpis)
Wymagane załączniki:
1. dla kotłów elektrycznych i na paliwa stałe – certyfikaty lub zaświadczenia świadczące o tym, że kocioł
spełnia wymogi ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem 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 paliwa stałe,
2. dla pomp ciepła certyfikat zgodności z Polską Normą PN-EN 14511,PN-EN12309, PN-EN 16147 lub
PN-EN 15879-1
3. umowa na dostawę gazu,
4. imienny dowód zakupu (faktura VAT) kotła na paliwa stałe spełniającego wymogi dotyczące
ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r,e
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, kotła gazowego, pompy ciepła, pieca elektrycznego
5. protokół odbioru instalacji gazowej sporządzony przez uprawnione osoby lub jednostki,
6. dla pomp ciepła protokół odbioru montażu pompy ciepła wystawionym przez wykonawcę prac
montażowych.
7. Imienny dowód trwałej likwidacji poprzedniego źródła ciepła
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UZASADNIENIE
do UCHWAŁA NR XIX/124/2020
RADY MIEJSKIEJ W MIKSTACIE
z dnia 3 lipca 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska do zadań powiatów i zadań własnych
gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych z
ochroną wód i ochroną powietrza. Finansowanie powietrza ochrony środowiska i gospodarki wodnej w
wyżej wymienionym zakresie może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych.
Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. Z 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.), rada gminy lub rada powiatu określa w formie uchwały
zasady udzielenia dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do
dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
Udzielając dotacji na wymianę systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła miasto i gmina
Mikstat realizuje zadania wynikające z Planu gospodarki niskoemisyjnej, przyjęto uchwałę nr XV/84/2016
Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 29 stycznia 2016r., którego głównym celem jest likwidacja tzw. niskiej
emisji zanieczyszczeń, pochodzących z sektora bytowo-komunalnego, wspierając przy tym mieszkańców
oraz zapis uchwały Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia,
na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10.06.2020r., (znak sprawy WR.fgr. 0220.103.2020) oraz przez prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 08.06.2020 r.
W świetle powyższego, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Dybul
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