Zarządzenie Nr 81/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
z dnia 13.10.2021r.
w sprawie określenia wzorów: wniosków o przyznanie i wypłatę dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska,
polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów
opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła,
załączanych do wniosków oświadczeń oraz umowy o udzieleniu dotacji
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372) i § 7 załącznika do Uchwały Nr XL/260/2021 Rady
Miejskiej w Prabutach z dnia 15 września 2021 r. w sprawie określenia zasad
udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na
modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i
zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła zarządza się co następuje:
§1
Określa się wzory: wniosków o przyznanie i wypłatę dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia, związanego z ochroną środowiska,
polegającego na modernizacji systemu grzewczego poprzez likwidację kotła
opalanego węglem i zastosowania w jego miejsce proekologicznego źródła ciepła,
umowy o udzieleniu dotacji, oświadczeń do wniosków, stanowiące załączniki do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13.10.2021r.

Prabuty, dnia ...................................
WNIOSEK
do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów przedsięwzięcia, związanego z ochroną środowiska, polegającego na modernizacji
systemu grzewczego poprzez likwidację kotła opalanego węglem i zastosowania w jego
miejsce proekologicznego źródła ciepła
.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nazwa Wnioskodawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(adres i nr telefonu Wnioskodawcy)

Nr konta bankowego Wnioskodawcy........................................................................................
Właściciel konta bankowego na które ma być przekazana dotacja…………………….......

Wnoszę o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia,
związanego z ochroną środowiska, polegającego na modernizacji systemu grzewczego
poprzez likwidację kotła opalanego węglem i zastosowania w jego miejsce proekologicznego
źródła ciepła.
Przedsięwzięcie polegające na modernizacji systemu grzewczego realizowane będzie na
terenie nieruchomości, oznaczonej nr porządkowym……………, przy ul………………….. w
miejscowości……………….. Aktualnie na terenie w/w nieruchomości głównym źródłem
ciepła jest kocioł węglowy, którego moc wynosi………………. Do jego zasilania zużywane
jest rocznie …… ton węgla. W wyniku spalania węgla powstaje rocznie ………. ton odpadów
paleniskowych.
Planowany
jest
montaż
proekologicznego
źródła
ciepła
zasilanego……………............... o mocy……….. Przewiduje się, że do jego zasilania zużyte
zostanie rocznie..………….ton/m3/kWh……………… Rocznie powstanie ……….…….ton
odpadów paleniskowych.

........................................
(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1) pisemna zgoda na realizację przedsięwzięcia wyrażoną przez wszystkich
współwłaścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości stanowiącej
współwłasność;
2) oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w § 1 ust. 4 załącznika do Uchwały
Nr XL/260/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 15 września 2021 r. w sprawie
określenia zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska,
polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów
opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła;
3) kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w przypadku, gdy
przepisy prawa tak stanowią;
4) dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, przedstawiającą system grzewczy i
źródło ciepła przed modernizacją;
5) Wnioskodawca ubiegający się o dotację, która stanowi pomoc de minimis, jest
zobowiązany do przedstawienia, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji, zaświadczeń
albo oświadczenia, a także informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 743);
Przedstawienia informacji, o których mowa w pkt. 5, dokonuje się na formularzach, których
wzory określają załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 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. 2010, Nr 121, poz. 810).

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13.10.2021r.

Załącznik do wniosku o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
przedsięwzięcia, związanego z ochroną środowiska, polegającego na modernizacji systemu
grzewczego poprzez likwidację kotła opalanego węglem i zastosowania w jego miejsce
proekologicznego źródła ciepła

…………………………
…………………………
…………………………
(Dane Wnioskodawcy)

Prabuty, dnia………………..

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że planowany do zainstalowania w budynku/lokalu
mieszkalnym kocioł centralnego ogrzewania/ urządzenie grzewcze zasilane…………………
spełnia wymagania określone przepisami prawa dla tego typu kotłów/urządzeń w zakresie:
1) emisji zanieczyszczeń;
2) efektywności energetycznej;
3) dopuszczalności zastosowania, zgodnie z obowiązującymi na terenie województwa
pomorskiego Uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego: Nr 309/XXIV/20 z
dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa
pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała
antysmogowa dla miast”) oraz Nr 310/XXIV/20 z dnia 28 września 2020 roku w
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem
Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa poza
miastami”).
Jedocześnie oświadczam, że na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której
planowane jest przedsięwzięcie, polegające na montażu kotła zasilanego pelletem brak jest
dostępnej sieci ciepłowniczej i sieci gazowej, co zostało potwierdzone przez operatora sieci *

………………………………………..
Podpis Wnioskodawcy

* Oświadczenie z gwiazdką dotyczy wyłącznie planowanych przedsięwzięć, polegających na montażu źródeł
ciepła zasilanych pelletem.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13.10.2021r.

Umowa dotacji GPG………
zawarta w dniu …………. w Prabutach, pomiędzy:
Miastem i Gminą Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, reprezentowaną przez:
…………….. ……– Burmistrza/Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, zwaną dalej
„Dotującym”
a
……………………………… zwaną/zwanego dalej „Otrzymującym dotację”
o następującej treści:
1.

2.

3.

4.

§1
Otrzymujący dotację zobowiązuje się do wykonania przedsięwzięcia, polegającego na
modernizacji systemu grzewczego poprzez likwidację kotła opalanego węglem i
zastosowania w jego miejsce proekologicznego źródła ciepła- …………………………..
Przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt. 1 zrealizowane będzie w budynku/lokalu
mieszkalnym,
zlokalizowanym
przy
ul…………………
w
miejscowości………………………., działka nr………….., obr. geod…………
Zainstalowane
w
ramach
przedsięwzięcia
proekologiczne
źródło
ciepła
zasilane………………… stanowić będzie główne źródło ciepła w budynku/lokalu
mieszkalnym, wymienionym w pkt.2.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie emisji gazów i pyłów do
powietrza oraz wyeliminowanie/zmniejszenie ilości powstających odpadów
paleniskowych;

§2
1. Kwota dotacji udzielonej ze środków budżetu gminy na realizację przedsięwzięcia
wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2000 zł na jedno
przedsięwzięcie.
2. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia stanowią wydatki poniesione po podpisaniu
niniejszej umowy w szczególności na:
1) zakup oraz montaż kotłów i urządzeń;
2) wykonanie projektu oraz montaż wewnętrznych instalacji: gazowej, c.o. i c.w.u;
3) zakup i montaż wkładu kominowego;
4) podłączenie do sieci ciepłowniczej;
5) zakup materiałów i oprzyrządowania, niezbędnych do właściwego montażu i
działania systemu ogrzewania;
6) opłaty wnoszone na rzecz operatorów sieci, dotyczące przyłączenia nieruchomości
do sieci;
3. Faktyczna wysokość dotacji zostanie ostatecznie ustalona na podstawie dokumentów
określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

1.

§3
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia podmiot, z którym podpisano umowę o
udzieleniu dotacji rozlicza się z wykonania zadania, przedkładając wniosek o wypłatę
dotacji wraz następującymi dokumentami:
1) oświadczeniem, że zainstalowany w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym
kocioł lub urządzenie stanowi główne źródło ciepła i zastąpiło dotychczas

2.
3.

użytkowane główne źródło ciepła zasilane węglem, które zostało trwale
zdemontowane;
2) kopiami rachunków, faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację
przedsięwzięcia;
3) dokumentacją potwierdzającą spełnienie przez zainstalowane źródło ciepła
wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń, efektywności energetycznej;
4) fotografiami ukazującymi nowe proekologiczne źródło ciepła, trwale zainstalowane
w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym;
5) kopią zawartej umowy na dostawę paliwa gazowego- w przypadku realizacji
zadania polegającego na zakupie i montażu kotła centralnego ogrzewania
zasilanego gazem;
Otrzymujący dotację zobowiązuje się dostarczyć dokumenty, o których mowa w pkt.1 w
terminie do dnia ……………………..
Dotacja przekazana zostanie na wskazane we wniosku o udzielenie dotacji
konto:......................................................., w terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez
Otrzymującego dotację dokumentów, o których mowa w pkt.1.

§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dotujący
...........................................................

Otrzymujący dotację
.......................................................

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13.10.2021r.

WNIOSEK
do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów przedsięwzięcia, związanego z ochroną środowiska, polegającego na
modernizacji systemu grzewczego poprzez likwidację kotła opalanego węglem i
zastosowania w jego miejsce proekologicznego źródła ciepła
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nazwa Wnioskodawcy)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(adres i nr telefonu Wnioskodawcy)
Wnoszę
o
wypłatę
dotacji
w
wysokości.........................zł
(słownie:.................................................................................)za zrealizowane przedsięwzięcie,
polegające na modernizacji systemu grzewczego poprzez likwidację kotła opalanego węglem
i zastosowania w jego miejsce proekologicznego źródła ciepła - zgodnie z umową o
udzieleniu dotacji Nr ..........................................z dnia…………………………….
Termin rozpoczęcia/zakończenia realizacji przedsięwzięcia ………………./…………………
Informacje dotyczące zmodernizowanego systemu grzewczego, w tym informacje odnośnie
zakupionego
i
zainstalowanego
kotła
centralnego
ogrzewania/
urządzenia
grzewczego………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………………………………………………..
Poniesione koszty kwalifikowane, związane z modernizacją systemu grzewczego, w tym na
zakup i montaż proekologicznego źródła ciepła wyniosły …………………..…zł

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
............................................
(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
1) oświadczenie, że zainstalowany w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym
kocioł lub urządzenie stanowi główne źródło ciepła i zastąpiło dotychczas
użytkowane główne źródło ciepła zasilane węglem, które zostało trwale
zdemontowane;
2) kopie rachunków, faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację
przedsięwzięcia;
3) dokumentacja potwierdzająca spełnienie przez zainstalowane źródło ciepła
wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń, efektywności energetycznej;
4) fotografie ukazujące nowe proekologiczne źródło ciepła, trwale zainstalowane w
budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym;
5) kopia zawartej umowy na dostawę paliwa gazowego- w przypadku realizacji
zadania, polegającego na zakupie i montażu kotła centralnego ogrzewania
zasilanego gazem;

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13.10.2021r.

Załącznik do wniosku o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia,
związanego z ochroną środowiska, polegającego na modernizacji systemu grzewczego
poprzez likwidację kotła opalanego węglem i zastosowania w jego miejsce proekologicznego
źródła ciepła
……………………………...
………………………………
………………………………
(Dane Otrzymującego dotację)

Prabuty, dnia……………………

Dotyczy: umowy dotacji………………………………..

Oświadczenie
Oświadczam,

że

zainstalowany

w

budynku

mieszkalnym/lokalu

mieszkalnym…………………………………......... kocioł centralnego ogrzewania/urządzenie
grzewcze zasilany ……………………… stanowi główne źródło ciepła i zastąpiło dotychczas
użytkowane główne źródło ciepła zasilane węglem, które zostało na stałe zdemontowane.

…………………………..
Podpis

