RADA GMINY SOMONINO
83-314
J

SOMONINO

ul. Ceynowy 21

UCHWALA NR XXIX/244/18
RADY GMINY SOMONINO
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac
związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza
edycja 2018"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt l i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późno zm.) w związku z art. 400a ust. l pkt 21 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 z późno zm.)
Rada Gminy Somonino
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji na finansowanie ochrony środowiska i tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania w związku z podejmowaniem działań mających na celu
redukcję substancji szkodliwych do atmosfery w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Sornonino., edycja 2018.
§ 2. Zasady przeprowadzenia konkursu, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, zasady udzielania
i rozliczania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 określa Regulamin konkursu "Czyste powietrze Gminy
Somonino., - edycja 2018, stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somonino.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
Województwa Pomorskiego.

14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sołtysek
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Załącznik nr l do Uchwały Nr XXIXI244118
Rady Gminy Somonino
z dnia
marca 2018 r.

INFORMACJEOGÓLNE
1. Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Somonino w celu przygotowania wniosku o do
finansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Gdań
sku (zwanego dalej: WFOŚiGW).
2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na modernizacji systemów grzewczych
poprzez likwidację kotłów lub pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym
z poniższych rozwiązań:
a) kotłami opalanymi gazem czy olejem opałowym lub,
b) źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane
biomasą - słoma, zboże, pellet, trociny, drewno), z zastrzeżeniem ust. 3.
c) elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
3. Zadania polegające na montażu kotłów opalanych biomasą muszą spełniać wymagania opisane
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia l sierpnia 2017r. w sprawie wymagań
dla kotłów na paliwo stałe (5 klasy).
4. Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:
a) jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
b) wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
c) wielorodzinne, stanowiące własność JST.
5. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania niezakończone i nierozpoczęte, dla których
została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła
przed modernizacją.
6. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania polegające na modernizacji
ciepła w lokalach ibudynkach mieszkalnych niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodar
lub rolniczej.
7. Realizacja inwestycji musi nastąpić w nieprzekraczalnym

terminie do 30.11.2018 r.

8. Gmina Somonino dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie naboru
wniosków.
9. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków uzyskać można w Urzędzie Gminy w So
moninie w pokoju nr 19 lub pod nr telefonu (58) 743-23-53.
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II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA
l.

WNIOSKÓW

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 12 lutego 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r.

2. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Somoninie, ul. Ceynowy 21,83-3

Somonino,
osobiście lub za pośrednictwem poczty, w godzinach pracy Urzędu w terminie zgodnym z ust. 1.

3. W przypadku ofert wysyłanych pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
Wniosek dotyczący przystąpienia do projektu dostępny jest w Urzędzie Gminy Somonino w So
moninie w pokoju nr 19 na stronie internetowej Urzędu Gminy Somonino - http://www.somo
nino.pl - zakładka Inwestycje -> Inwestycje WFOŚiGW -> Czyste powietrze Gminy Somonino
- edycja 2018. Wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną odrzucone bez rozpatrze
nia.
4. Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu z przyczyn od niej niezależnych, po
przez ogłoszenie na stronie .!.lli;IŁ!L!..!!...ll..!.l~~:Ł!!!~:Jł!'
5. W przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez
WFOSiGW pn. "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018), konkurs zostanie unieważniony.
III. SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE
1. Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa
zastosowanego w miejsce węgla lub koksu.
2. W ramach realizacji projektu mieszkańcy Gminy Somonino uzyskać mogą:
a) dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
b) dotację ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości maksymalnie 30 % kosztów kwali
fikowalnych, jednak nie więcej
• kotły opajane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
o 5 000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
o 12500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
• pompy ciepła - 10 000 zł na jedno źródło ciepła,
• elektryczne urządzenie grzewcze -1000 zł na jedno źródło ciepła wraz z instalacją.

4. Pieee lub kotły wielofunkcyjne nie stanowią wydatku kwalifikowal.nego i nie mogą zostać
objęte dofinansowaniem.
5. Do kosztów kwalifikowanych zadania nie zalicza się robót wykonanych siłami własnymi od
biorcy ostatecznego.
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6. Ostateczna kwota dofinansowania jest zależna od poziomu dofinansowania uzyskanego przez
Gminę w ramach konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW.
7. Łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu, dla Gminy Somonino, nie może przekro
czyć kwoty 300 000,00 zł.
8. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na udzielenie dofinansowania, o której mowa w ust. 7,
nie jest wystarczająca ze względu na zbyt dużą ilość złożonych wniosków dopuszcza się utwo
rzenie listy rezerwowej, której kolejność ustalona zostanie zgodnie z kryteriami wyboru, o któ
rych mowa w rozdziale IX ust. 3 pkt a.
9. Dopuszcza się przeprowadzenie naboru uzupełniającego, którego termin ogłoszony zostanie
przez Wójta Gminy Somonino w drodze zarządzenia. Do naboru uzupełniającego zastosowanie
mają zasady określone w niniejszym regulaminie.
IV. KTO MOŻE APLIKOWAĆ
1. Osoby fizyczne oraz wspólnoty
V. DOKUMENTY
MIESZKAŃCA

mieszkaniowe.

WYMAGANE NA ETAPIE APLIKOWANIA
DO PROJEKTU

O ZAKWALIFIKOWANIE

1. Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy
Somonino przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018)
wraz z załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr l do Regulaminu.
VI. INFORMACJE

DOTYCZACE

1. Każdy mieszkaniec
VII.

PROJEKTU

gminy może złożyć tylko jeden wniosek.

PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH
PO OTRZYMANIU
WANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W GDAŃSKU NA REALIZACJĘ
PRZEZ GMINĘ SOMONINO

DOFINANSO
PROJEKTU

1. Umowa z Wnioskodawcą zostanie zawarta przed wykonaniem zadania po przedstawieniu kopii
zgłoszenia robót lub decyzji pozwolenia, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia po
twierdzone za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek.
2. Po zakończeniu inwestycji, wnioskodawca rozlicza się z wykonania zadania, przedkładając wnio
sek o wypłatę dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej
w ramach konkursu "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018) wraz z załącznikami, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Dofinansowaniem objęte zostaną udokumentowane wydatki kwalifikowalne,
Wnioskodawcę po ogłoszeniu wyników konkursu ogłoszonego przez Fundusz.

poniesione

przez

4. Warunkiem udzielenia dotacji jest realizacja zadania w terminie do 30.11.2018 r.
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5. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie na wskazany rachunek bankowy Wnioskodawcy

lub w kasie Urzędu Gminy w Somoninie po realizacji inwestycji i przedstawieniu dokumentu wraz
z załącznikami, o których mowa w ust. 2.
6. Szczegółowe warunki przyznania dotacji określać będzie umowa zawarta
taeję.

z otrzymującym

do

VIII. POSTANOWIENIAKOŃCOWE
l. Wnioskodawca wnioskując o dofinansowanie w fonnie dotacji na modernizację źródeł energn
cieplnej, w ramach niniejszego konkursu, zobowiązuje się nie korzystać z innych źródeł dofi
nansowania ze środków publicznych dla tego samego wydatku.
2. Tryb odwoławczy od decyzji Wójta Gminy nie przysługuje.
3. Wnioski o udzielenie dotacji celowej na modernizację źródeł ciepła złożone przed wejściem w
życie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane w oparciu o jego zapisy.
4. Równoważnym jest Regulamin konkursu pn. "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018), ogłoszo
nego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Gdańsku.
IX. KRYTERIA WYBORU
1. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na udzielenie dofinansowania, o której mowa w rozdziale
III ust. 7,
wystarczająca ze względu na zbyt dużą ilość złożonych wniosków, o przyznaniu
dofinansowania będzie decydowała data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy w So

moninie,
2. W przypadku rezygnacji osoby ubiegającej się o dofinansowanie zadania zakwalifikowanego do
udzielenia dotacji, dofinansowanie może zostać przyznane kolejnej
spełniającej warunki
udzielenia dotacji, będącej na liście rezerwowej, o której mowa w rozdziale III ust. 8.
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Załącznik nr 1
do Regulamin udzielania i rozliczenia dotacji celowej
na dofinansowanie prac związanych z modernizacją
źródeł energii cieplnej w ramach konkursu
"Czyste powietrze Pomorza edycja 2018"

Wniosek nr

/CPGS/2018

(wypełniapracownik UrzęduGminy w Somoninie)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA
I. WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko
2. PESEL

3. Telefon/mail
4. Adres zamieszkania
5. Adres do korespondencji

.

6. Sposób przekazania dotacji:
a) przelewem na konto Inwestora nazwa banku:

.

nr rachunku
b) jeżeli nie wpisano nr konta, przyjmuje się: gotówką w kasie
II. LOKALIZACJA

INWESTYCJI

1. Adres:
2. Nr działki / nr księgi wieczystej:
III. CHARAKTERYSTYKA

........................................ ./

ZADANIA PLANOWANEGO

.

DO WYKONANIA W 2018 ROKU

1. Wymiana starego kotła opalanego węglem na:
D Kocioł opalany olejem opałowym,
D Kocioł opalany biomasą (pelletern, brykietem, trocinami, zrębkami, słomą itd.) - najwyższej 5 klasy
D Kocioł opalany gazem,
D Gruntową/powietrzną* pompę ciepła (*niepotrzebne skreślić)
D Elektryczne urządzenie grzewcze
2. Ogrzewana powierzchnia lokalu / liczba kotłów do trwałej likwidacji

.......... m2/

..•••.••••

szt

V. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI I KOSZT CAŁEGO ZADANIA
I. Data rozpoczęcia: od daty podpisania umowy o udzielenie dotacji.
2. Data zakończenia: do daty wskazanej w umowie o udzielenie dotacji tj. 30.1l.2018r.
V. PLANOWANY ZBIORCZY

EFEKT EKOLOGICZNY

Należy wypełnić poniższą tabelę (!):
PRZED
MODERNIZACJĄ

Roczne zużycie
Moc nominalna kotła

[w tonach]
[w kW]

Planowane roczne zużycie [w tonach, kWh, litrach lub m3J
PO MODERNIZACJI

Planowana moc nominalna kotła/pompy ciepła/elektrycznego
urządzenia grzewczego [w kW]

W przypadku wymiany na pompę ciepła me należy wypełmać .Planowanego rocznego ZUżyCIa".
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Załącznik nr l

do Regulaminudzielaniairozliczeniadotacji celowej
na dofinansowanieprac
z modernizacją
źródeł
w ramach konkursu
edycja 2018"

VI. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
D

własność I współwłasność

D

użytkowanie wieczyste

D najem

D inne

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW,

których złożenie jest WYmagane wraz z niniejszym wnioski.em

l. dokumenty potwierdzaj,!ce prawo do dysponowania nieruchomością: zgodę większości współwłaścicieli (przy
czym zgoda większości oznacza 50% + I udziałów we współwłasności) lub administracji budynku, w
przypadku kiedy wnioskodawca jest najemcą, dzierżawcą lub przysługuje mu inny tytuł prawny do
nieruchomości,
2. dokument potwierdzający wysokość planowanego zadania
wystawiony przez
uprawniony dokument)
3. f!Q.!ill!.]~1!!&.U!1Q1Qgrn!!f.;~_ob(~cnlego źródła ciepła (tj.
działającego kotła),
4.
dokument potwierdzający wystąpienie o stosowne nozworeme (instalacja
gazowa)
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, które Inwestor zobowiązuje się przedłożyć (w I)rzypadku pozytvwnego
rozpatrzenia niniejszego wniosku) po wykonaniu zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej.
1. fakturę/rachunek zawierąjącą/y opis sporządzony
wyodrębnieniem wartości kosztów:
o

przez przedsiębiorcę

i przez niego podpisany z

palenisk/kotłowni oraz zakupu i montażu nowego źródła ciepła,

o zakupu montażu instalacji

pr?~"'UfC7",i

2. protokół odbioru zadania wystawiony przez przedsiębiorcę realizującego zadanie,
3. kopia pozwolenia na budowę w przypadku instalacji gazowej,
4. dokumcntację fotograficzną nowej instalacji.
IX. Przyjmuje do wiadomości, żc:
I. Moje dane osobowe podane w niniejszym wniosku będą przetwarzane
z ustawą z dnia 29
1997 roku o
ochronie danych osobowych przez Urząd Gminy w Somoninie. ul. Ceynowy 2ł, 83-314 Somonino w celu realizacji
projektu; mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia; podanie przeze mnie moich danych jest
dobrowolne.
2. Moje dane kontaktowe będą udostępniane (imię i nazwisko, adres nieruchomości)w celach
projektu "Czyste
powietrze Gminy Somonino" w ramach konkursu "Czyste
Pomorza" - edycja 2018 - Wojewódzkiemu
FunduszowiOchrony Środowiska w Gdańsku,
3. Konieczne
zakończeniu.

przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego w toku

4. W ramach udzielonej dotacji deklaruje zlikwidować wszystkie fl'HvłH~"<+ węglowe znajdujące
objętej niniejszymwnioskiem.

zadania

5. Wnioskowanaprzeze mnie dotacja nie jest objęta przepisamidotyczącymipomocy publicznej.
6. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, w której ma być realizowana inwestycja objęta. niniejszym
wnioskiem, zobowiązuję się w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Gminy Sornonino,
niezwłocznieod zaistniałej sytuacji poinformowaćUrząd Gminy Somonino.
7. Niejestem podatnikiempodatku VAT.
8. Złożenie

wniosku

data i podpis wnioskodawcy/
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Załącznik nr 2

do Regulaminudzielania i rozliczenia
celowej
na dofinansowanieprac
z modernizacją
cieplnej w ramach konkursu
powietrze Pomorza- edycja 2018"

Wniosek o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii
cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze Gminy Somonino" - edycja 2018
Wnioskodawca:
Imię i Nazwisko:

.

Nr dowodu osobistego:

.

PESEL:

.

Adres mieszkania:

.

Telefon kontaktowy:

.

Sposób przekazania dotacji (niepotrzebne skreślić):
1) rachunek bankowy nr.

.

2) prowadzony w banku

.

3) wypłata gotówki w kasie UG Somonino

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
L

.

2

.

3

.

4

.

5

.
Podpis Wnioskodawcy
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