DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Warszawa, dnia 19 lutego 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys

Poz. 2276

Data: 2019.02.19 10:44:08

UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań
mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych
węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach inwestycji zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych
dofinansowaniem na mocy uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca
2018 roku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 roku, poz. 799 z późn. zm.1)) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Stare Babice,
mających na celu ograniczenie przez mieszkańców gminy Stare Babice tzw. niskiej emisji w drodze wymiany
kotłów i pieców opalanych paliwem stałym na nowoczesne urządzenia grzewcze zasilane gazem, prądem
elektrycznym lub olejem opałowym dotyczących inwestycji zrealizowanych w roku 2018.
1.2. Uchwała nie dotyczy przedsięwzięć zrealizowanych i dofinansowanych z Budżetu Gminy Stare Babice
w ramach dotacji celowej określonej w uchwale Nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu
wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje
o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
§ 2. Uchwała dotyczy wyłącznie mieszkańców Gminy Stare Babice.
§ 3. Środki finansowe na realizację uchwały pochodzić będą z budżetu Gminy Stare Babice. Liczba
pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie będzie uzależniona od wysokości środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie.
§ 4. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest:
1) złożenie w Urzędzie Gminy Stare Babice kompletnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
uchwały, spełniającego wszystkie wymogi formalne,
2) złożenie w Urzędzie Gminy Stare Babice dokumentów potwierdzających poniesienie w roku 2018 kosztów
w ramach realizacji w roku 2018 zadania mającego na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare
Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do
powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza - oryginałów faktur i rachunków
wystawionych na wnioskodawcę, obejmujących koszta kwalifikowane realizacji inwestycji, której dotyczy
dotacja celowa (oryginały faktur zostaną zwrócone wnioskodawcy po zaakceptowaniu rozliczenia),
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3) złożenie w Urzędzie Gminy Stare Babice oświadczenia, że wnioskodawca w roku 2018 trwale zlikwidował
na terenie posesji, której dotyczy wniosek, źródło ciepła zasilane węglem lub drewnem oraz, że
wnioskodawca spełnia wymogi niezbędne do udzielenia dotacji celowej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do
uchwały.
4) Pozytywny wynik oględzin, o których mowa w § 15 uchwały.
§ 5. Kosztem kwalifikowanym inwestycji jest:
1) zakup nowego źródła ciepła i wykonanie przyłącza,
2) zakup zbiornika na paliwo,
3) zakup zasobnika c.w.u.,
4) zakup czujnika czadu,
§ 6. Dofinansowanie może być udzielone danemu wnioskodawcy jedynie na jedną inwestycję zrealizowaną
w roku 2018.
§ 7. Koszty niekwalifikowane tj. związane z koniecznymi przeróbkami, koszt usunięcia starego kotła,
koszty dokumentacji, nadzoru budowlanego oraz koszty późniejszego utrzymania i serwisowania lub zasilania
pozostają po stronie wnioskodawcy.
§ 8. Wysokość dotacji celowej nie może przekroczyć 70% łącznej wartości udokumentowanych kosztów
kwalifikowanych realizacji inwestycji, przy czym kwota dotacji nie może być wyższa niż 2500 zł.
§ 9. Warunkiem uzyskania dotacji jest uruchomienie instalacji grzewczej objętej dotacją oraz likwidacja
instalacji grzewczej opalanej węglem w roku 2018.
§ 10. Wnioski o udzielnie dotacji celowej rozpatruje Wójt Gminy Stare Babice wg kolejności wynikającej
z terminu złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, spełniającego wszystkie wymagania formalne,
z pierwszeństwem dla osób korzystających z pomocy GOPS.
§ 11. Jeżeli wniosek o przyznanie dotacji celowej nie spełnia wszystkich wymogów określonych niniejszą
uchwałą, Wójt Gminy Stare Babice wzywa wnioskodawcę do uzupełnienie wniosku w ciągu 7 dni roboczych
od daty otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w tym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.
§ 12. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca będzie informowany w formie pisemnej.
§ 13. W ciągu 14 dni od daty od daty złożenia w Urzędzie Gminy Stare Babice kompletnego wniosku
o rozliczenie inwestycji pracownik Urzędu Gminy Stare Babice dokonuje oględzin wykonanej przez
wnioskodawcę instalacji grzewczej w szczególności:
1) ustala lokalizację wykonanej przez wnioskodawcę instalacji grzewczej,
2) sporządza protokół z oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną.
§ 14. Wniosek, o którym mowa w § 4 musi zostać złożony w Urzędzie Gminy Stare Babice w terminie do
dnia 30 września 2019 roku.
§ 15. Wójt odmawia udzielenia dotacji celowej:
1) jeżeli w kosztach kwalifikowanych nie został ujęty zakup nowego źródła ciepła,
2) jeżeli nie zostały spełnione wymagania określone uchwałą;
3) w przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w roku 2019.
§ 16. Przekazanie dotacji na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę nastąpi po zaakceptowaniu
rozliczenia dotacji przez Wójta Gminy Stare Babice w terminie 21 dni.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 650, 1356, 1479, 1564, 1590,
1592, 1648, 1722, 1999, 2161.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 2276

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/36/2019
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 31 stycznia 2019
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza
1.

Imię i nazwisko
wnioskodawcy
oraz dane
identyfikacyjne

imię i nazwisko …………..…………………………………………………………
nr PESEL: …………….…….…

nr telefonu:……………….…................

adres e- mail:………..……………………………………………………………….
nr rachunku bankowego na który mają być przelane środki :
………………………………………………………………………………………
2.

Adres
wnioskodawcy

miejscowość .………………………………………………………………………
kod pocztowy ……………..……………………………………………………….
ulica i nr posesji ……………………………………….…………………………..

3.

Miejsce
zrealizowanej
inwestycji

miejscowość .………………………………………………………………………
kod pocztowy ……………..……………………………………………………….
ulica i nr posesji ……………………………………….…………………………..

4.

Stan
własnościowy
miejsca
zrealizowanej
inwestycji

imię i nazwisko właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

5.

Parametry
techniczne
zlikwidowanego
źródła ciepła

rodzaj paliwa ……..…………………………………………………………………
moc ………….……………… sprawność …………………………………………
szacunkowe zużycie paliwa w ciągu roku ………………..……………………….

6.

7.

Parametry
techniczne
rodzaj paliwa ……..…………………………………………………………………
obecnie
moc ………….……………… sprawność …………………………………………
użytkowanego
źródła ciepła
Poniesiony koszt
inwestycji
kwota w zł ……..…………………………………………………………….………
(koszta
kwalifikowane)
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8.

9.

Wnioskowana
kwota
dofinansowania
Spis faktur lub
rachunków z
potwierdzeniem
zapłaty
(oryginały do
wglądu)
Dokument
potwierdzający
zbycie starego
pieca
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kwota w zł ……..…………………………………………………………….………

1…………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………….

………………………………………………
(data i czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/36/2019
Rady Gminy Stare Babice
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Oświadczenie o zlikwidowaniu w roku 2018 źródła ciepła zasilanego węglem lub drewnem
oraz o spełnianiu wymogów o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu
ochrony powietrza.

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam:
1. że spełniam warunki niezbędne do przyznania dotacji, mam prawo do dysponowania
nieruchomością, na której została realizowana inwestycja,
2. że w roku 2018 zlikwidowałem/am trwale użytkowane na terenie posesji w
miejscowości ………………………………… przy ulicy ……………………………………………. źródło
ciepła zasilane węglem lub drewnem.
3. Nie posiadam alternatywnego centralnego źródła ogrzewania na paliwa stałe.
Oświadczenie niniejsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, wynikającej z treści art. 233 Kodeksu karnego.

………………………………………………
(data i czytelny podpis)

