Regulamin określa zasady i tryb udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl
na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa zasady i tryb udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej
Przemyśl na przedsięwzięcia

polegające

na

wymianie

dotychczasowego

źródła

ciepła

tj. niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców węglowych w budynkach jednorodzinnych oraz
w lokalach i budynkach wielorodzinnych.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) dotacji – rozumie się przez to dotację zgodną z definicją z ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 t.j.),
2) Wnioskodawcy – rozumie się przez to podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji,
3) tytule prawnym do nieruchomości – rozumie się przez to tytuł prawny do nieruchomości
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 t.j.),
4) umowie o udzieleniu dotacji – rozumie się przez to umowę cywilno – prawną pomiędzy Gminą
Miejską Przemyśl reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla a Wnioskodawcą,
5) zadaniu – rozumie się przez to wymianę źródła ciepła w budynku lub lokalu na korzystniejsze
z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
Rozdział 2
Zasady otrzymania dotacji
§3
1. Dotacja udzielana jest na wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów i pieców
węglowych na:
- podłączenie do sieci ciepłowniczej,
- kotły gazowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

2. Dotacja jest przyznawana na wykonanie zadań w nieruchomościach położonych na terenie Gminy
Miejskiej Przemyśl, a w szczególności na terenie obszaru określonego w załączniku
nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy
oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
4. Dotacja może być udzielona zarówno wspólnocie mieszkaniowej danej nieruchomości jak
i osobom fizycznym zamieszkującym w tej nieruchomości.
5. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy o udzieleniu dotacji i stanowi refundację części
kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania.
6. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% kosztów koniecznych do realizacji zadania, ale nie
więcej niż 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
7. Dotacja może być udzielona na zadania, których realizacja rozpocznie się po zawarciu umowy
o udzielenie dotacji.
8. Dotacja przysługuje tylko raz na jedno zadanie w danym roku budżetowym.
9. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych
bezzwrotnych źródeł.
10. Dotacja udzielana jest na dofinansowanie kosztów:
a) wykonania kompletnej instalacji grzewczej w oparciu o ciepło z miejskiej sieci
ciepłowniczej wraz z osprzętem,
b) wykonania kompletnej instalacji grzewczej w oparciu o gaz ziemny wraz z osprzętem,
c) modernizacji i budowy sytemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania nowego źródła ciepła.
11. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich służących ogrzewaniu
pieców lub kotłów węglowych.
§4
1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji ogłasza Prezydent Miasta Przemyśla.
2. Wysokość środków przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na udzielenie dotacji będzie
określała uchwała budżetowa.
3. Wnioski o udzielenie dotacji są przyjmowane po uchwaleniu budżetu na dany rok.
4. Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są w formie pisemnej w Kancelarii ogólnej
w Urzędzie Miasta Przemyśla przy ul. Rynek 1.
5. Decyzja w sprawie przyznania dotacji będzie podejmowana najpóźniej do dnia 31 marca
każdego roku kalendarzowego, do wysokości środków przeznaczonych na dotację w uchwale
budżetowej na dany rok.

6. W przypadku gdy do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego suma przyznanych kwot
dotacji nie stanowi wysokości środków przeznaczonych na dotację w uchwale budżetowej na
dany rok, Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji.
7. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 6 określa się termin składania wniosków o udzielenie
dotacji oraz przyznania dotacji.
8. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności ich wpływania, pod
warunkiem ich kompletności.
Rozdział 3
Udzielanie i rozliczanie dotacji
§5
1. Celem uzyskania dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć kompletny

wniosek

o udzielenie dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
2. Załącznikami do wniosku o udzielenie dotacji jest:
a) w przypadku własności lub współwłasności aktualny wydruk z systemu Elektroniczne
Księgi Wieczyste tj. www.ekw.ms.gov.pl,
b) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej kopia danych rejestrowych potwierdzona
za zgodność z oryginałem,
c) kopia

umowy

najmu

oraz

zgoda

właściciela

lub

administracji

budynku

na realizację zadania.
3. W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji jako pomocy de minimis Wnioskodawca
zobowiązany jest złożyć dokumenty opisane w §7.
§6
1. Wnioski o udzielenie dotacji i o rozliczenie dotacji rozpatruje Prezydent Miasta Przemyśla.
2. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
3. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji jest niekompletny i pomimo wezwania Wnioskodawcy
do uzupełnienia wniosku, braków tych nie usunięto w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
4. Po podpisaniu umowy i realizacji zadania Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu.
5. Wnioski o rozliczenie dotacji przyjmowane są w formie pisemnej w Kancelarii ogólnej
w Urzędzie Miasta Przemyśla przy ul. Rynek 1.
6. Załącznikami do wniosku o rozliczenie dotacji są w przypadku:

1) podłączenia do sieci ciepłowniczej:
a) faktura lub rachunek wystawiony na wnioskodawcę potwierdzający poniesione
wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na niskoemisyjne,
b) umowa na dostawę ciepła,
c) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora
o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami.
2) ogrzewania gazowego:
a) faktura lub rachunek wystawiony na wnioskodawcę potwierdzający poniesione
wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na niskoemisyjne,
b) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora
o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami,
c) decyzja udzielająca pozwolenia na wykonanie instalacji gazowej.
7. Załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji mogą być składane w oryginale lub w formie kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.
8. Wnioski, o których mowa w ust. 4 Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w terminie
określonym w umowie, o której mowa w ust.2.
9. Prezydent Miasta Przemyśla zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zadania na każdym
jego etapie, a także po zakończeniu zadania.
10. Dotacje wypłacane są przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty
ostatecznego zatwierdzenia wniosku o rozliczenie dotacji.
11. Na żądanie Prezydenta Miasta Przemyśla Wnioskodawca jest zobowiązany do okazania
oryginałów kopii dokumentów załączonych do wniosku o udzielenie dotacji i wniosku
o rozliczenie dotacji.
Rozdział 4
Przyznanie dotacji jako pomocy publicznej
§7
W przypadku Wnioskodawców, o których mowa w §6 ust. 2 do wniosku należy dołączyć:
a) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. 2016, poz. 1808 z późn. zm.),

b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53,
poz. 311 z późn. zm.).

Załącznik nr 2

Wniosek o udzielenie w roku ……………… dotacji celowej ze środków Gminy
Miejskiej Przemyśl w celu wykonania zadania inwestycyjnego

.……………………
Nr wniosku (nadaje Urząd)

1. Wnioskodawca:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Adres, telefon kontaktowy Wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Adres do korespondencji (jeśli inny niż w punkcie 2):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Dokument tożsamości Wnioskodawcy:
Rodzaj i seria:
…………………………………………………………………………………………………
wydany przez ………………………………………… w dniu………………………………..
5. Tytuł prawny do nieruchomości: (właściwe zakreślić)
o

własność,

o

współwłasność,

o

użytkowanie wieczyste,

o

najem,

o

inne
…………………………………………………………………………………………

Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości w przypadku innego prawa niż własność,
współwłasność Wnioskodawca powinien dodatkowo przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również zgodę
właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania.

6. Lokalizacja zadania planowanego do wykonania w ……………………. roku:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
7. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania w ……………… roku:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. Planowany termin realizacji zadania: od ……………………do ………………………
9. Planowane koszty zadania:
………………………………………………………………………………………………
10. Oświadczenie:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 j.t.).
 Zostałem poinformowany, iż administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta
Przemyśla z siedzibą w Przemyślu, Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl.
 Została(e)m poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich
poprawiania.
 Dane osobowe przekazane zostały w sposób dobrowolny.
 Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania inwestycyjnego
w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu.

………………………………
Data

………………………………
Podpis Wnioskodawcy

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji

Załącznik nr 3

Umowa dotacji nr …………………

zawarta w dniu ………………………….

pomiędzy:

Gminą Miejską Przemyśl, ul. Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl, NIP: 795-23-19-592, reprezentowaną przez
Prezydenta Miasta - Roberta Chomę
zwaną dalej Gminą
a
………………………………………………………………………………………………………PESEL………………………………………
zam. przy ul. ………………………………………………… w Przemyślu
zwanym/ zwaną/ zwanymi dalej Wnioskodawcą.
§1
1. Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji złożonego w dniu …………………………………….. Gmina
udziela Wnioskodawcy dotacji celowej z budżetu gminy w wysokości 50% kosztów koniecznych,
ale nie

więcej

niż

……………………………………………………………..

(słownie:……………………………………………….……………….. zł)

zł

na realizację zadania polegającego na

wymianie kotła/ pieca węglowego w budynku/ lokalu położonym na terenie nieruchomości nr ew.
……………, obr. …………. , przy ul. ……………….……………………………… w Przemyślu na nowe źródło ciepła
tj. …………………………………………………………………………………………………
2. Wnioskodawca

oświadcza,

że

jest

właścicielem

budynku

mieszkalnego

położonego

w ……………………………………….. przy ulicy ……………………………………………………………………………………….*
2.Wnioskodawca oświadcza, że jest współwłaścicielem budynku mieszkalnego położonego
w ………………………………………..

przy

ulicy

………………………………………………………………

i

jako

współwłaściciel tego budynku oświadcza, że posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości na realizację zadania opisanego w ust.1, na zawarcie umowy o udzielenie dotacji
i przekazanie dotacji wyłącznie dla ……………………………………………………………….. *
2.Wnisokodawca

oświadcza,

że

jest

najemcą

budynku

mieszkalnego

położonego

mieszkalnego

położonego

w …………………………….. przy ul. …………………………………………………..*.
2.Wnisokodawca

oświadcza,

że

jest

zarządcą

budynku

w …………………………….. przy ul. …………………………………………………..*.

§2
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do przeznaczenia środków na realizację zadania , o którym mowa
w §1 w roku ………………………
2. Wnioskodawca zobowiązany jest zlikwidować wszystkie dotychczasowe służące ogrzewaniu piece lub
kotły c.o. opalane paliwem stałym z wyjątkiem:
a) pieców objętych ochroną konserwatora zabytków pod warunkiem trwałego usunięcia
połączenia pieca z przewodem kominowym,
b) kominków bez płaszcza wodnego stanowiących wyłącznie element dekoracyjny.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w terminie najpóźniej do dnia 31.10. ………… r.
kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji.
4. Wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji Wnioskodawca przedkłada:
a) faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację zadania wskazujące
Wnioskodawcę jako nabywcę,
b) dokumenty umożliwiające realizację zadania zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
c) oświadczenie potwierdzające demontaż starego kotła/pieca węglowego,
d) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła podpisany pomiędzy Wnioskodawcą
a wykonawcą zadania.
5. Rozliczeniu podlegają jedynie wydatki uzasadnione.
6. Jeżeli z przedstawionych faktur wynika, iż wysokość 50% kosztów koniecznych do realizacji
zadania przekracza kwotę określoną w §1 ust. 1 zadanie rozliczone zostanie do wysokości
przyznanej w §1 ust. 1 kwoty dotacji.
7. Jeżeli z przedstawionych faktur wynika, iż wysokość 50% kosztów koniecznych do realizacji
zadania jest niższa od kwoty określonej w §1 ust. 1 zadanie rozliczone zostanie do wysokości
50% kosztów koniecznych do realizacji zadania faktycznie wynikających z przedstawionych
faktur.
§3
1. Wypłata dotacji nastąpi po przedstawieniu przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku
o rozliczenie dotacji.
2. Strony ustalają, ze dotacja wypłacona zostanie

przelewem na rachunek bankowy

nr ………………………………………………………………………………… w terminie 14 dni od dnia
ostatecznego zatwierdzenia wniosku o rozliczenie dotacji.
3. Dotacja nie zostanie wypłacona w przypadku stwierdzenia, że Wnioskodawca:
a) nie przedstawił wniosku, o którym mowa w ust. 1,
b) odstąpił od realizacji zadania, o którym mowa w §1,

c) podał we wniosku o udzielenie dotacji oraz we wniosku o rozliczenie dotacji
nieprawdziwe dane,
d) zrealizował zadanie niezgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.
§4
1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Wnioskodawcę, w tym
wydatkowania przyznanej dotacji.
2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Gminę.
4. Wnioskodawca wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez osoby upoważnione przez
Gminę:
a) w zakresie zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami
przedłożonymi wraz z wnioskiem o udzielenie oraz rozliczenie dotacji w terminie do
1 roku licząc od końcowej daty realizacji zadania,
b) na każdym etapie realizacji umowy celem potwierdzenia wykonania zadania
i rozliczenia dotacji.
§5
1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadku:
a) zaprzestania używania proekologicznego systemu grzewczego z przyczyn zależnych od
Wnioskodawcy,
b) wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077) tj. wykorzystania dotacji niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrania nienależnego lub w nadmiernej wysokości.
2. Termin zwrotu udzielonej dotacji ustala się do 15 dni licząc od dnia stwierdzenia okoliczności,
o których mowa w ust. 1.
3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 2, naliczane są odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
4. Odsetki naliczane są od dnia:
a) przekazania z budżetu Gminy dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
b) następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust. 2.
5. Informację o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem dnia ich
powstania Gmina przekazuje Wnioskodawcy w wezwaniu.
6. Dotacja podlegająca zwrotowi wraz z odsetkami przekazywana jest na rachunek bankowy
Gminy wskazany w wezwaniu, o którym mowa w ust.5.

§6
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, podpisanym przez obie Strony umowy.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
odmowy poddania się kontroli, o której mowa w § 4 umowy przez Wnioskodawcę lub odmowę
okazania oryginałów dokumentów dołączonych do wniosku o udzielenie dotacji i wniosku
o rozliczenie dotacji w formie kopii.
§7
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Gminy o zmianach i faktach mających
wpływ na wypełnienie przez Wnioskodawcę zapisów niniejszej umowy.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Gminy, a jeden dla Wnioskodawcy.

GMINA

*właściwe wpisać/ niepotrzebne skreśl

WNIOSKODAWCA

Załącznik nr 4

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej ze środków Gminy Miejskiej Przemyśl
wykonanego zadania inwestycyjnego

………………
Nr wniosku (nadaje Urząd)

1. Wnioskodawca:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
2. Data zawarcia umowy, nr umowy:
………………………………………………………………………………………
3. Koszty poniesione na realizację zadania w …….. roku:
………………………………………………………..
4. Wykaz dokumentów wymaganych przy rozliczeniu (faktury, rachunki):
...…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Proszę o wypłacenie dotacji przelewem na następujący rachunek bankowy:
…………………………………………………………………………………………………

…………………………….
Data

………………………..
Podpis Wnioskodawcy

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji,
warunkującym wypłatę dotacji.

