UCHWAŁA NR X.106.15
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie
środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełku przeznaczonych na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013r. poz.594 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz.1232 z późn. zm.) oraz po zgłoszeniu
zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Ełku :
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym, a w szczególności stowarzyszeniom i fundacjom,
d) przedsiębiorcom,
- zwanym dalej podmiotami;
2) jednostkom sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami
zwanym dalej jednostkami.

prawnymi,

2. Dotacje będą udzielane na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska związane z ochroną
powietrza.
3. Szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania,
sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania określają następujące załączniki do uchwały :
1) Załącznik nr 1 - „Regulamin i kryteria udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie
środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Miasta Ełku”,
2) Załącznik nr 2 - „Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska
z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Miasta Ełku” - wzór,
3) Załącznik nr 3 - „Umowa o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska
z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Miasta Ełku” - wzór,
4) Załącznik nr 4 - „Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie
służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Miasta Ełku” - wzór.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII.202.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu
ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r. poz. 2594).
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Dariusz Wasilewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.106.15
Rady Miasta Ełku
z dnia 29 września 2015 r.
Regulamin i kryteria udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska
z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Miasta Ełku
1. Dotacje z budżetu Gminy Miasta Ełku udzielane mogą być podmiotom i jednostkom wymienionym
w § 1 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) uchwały nr X.106.15, które na terenie nieruchomości położonej w mieście Ełk, do
której posiadają tytuł prawny, zrealizowały zadania inwestycyjne polegające na likwidacji starego źródła ciepła
i w zamian włączyły do eksploatacji nowe źródło ciepła lub podłączyły nieruchomość do miejskiej lub
spółdzielczej sieci cieplnej.
2. Definicje:
1) nieruchomość - należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem lub jego częścią (samodzielny
lokal),
2) pod pojęciem potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć:
- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania - aktualny (nie starszy niż
6 miesięcy) wypis z rejestru gruntów i budynków lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu) - odpis z księgi wieczystej lub stosowna umowa,
- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenia, dożywocie) stosowna umowa, a w przypadku dożywocia odpis z ksiąg wieczystych,
- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze
wieczystej - prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź prawomocne
postanowienie sądu dotyczące działu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie ustawowe
lub testamentowe,
3) pod pojęciem starego źródła ciepła należy rozumieć nisko wydajny, nieekologiczny kocioł centralnego
ogrzewania na paliwo stałe, bądź piec kaflowy,
4) pod pojęciem nowego źródła ciepła należy rozumieć:
a) kocioł na paliwo stałe typu biopaliwo (drewno kawałkowe, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno
prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych), bez możliwości
stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu), spełniający wymogi normy PN-EN 303-5:2002 (Kotły
grzewcze - Część 5),
b) kocioł olejowy lub gazowy,
c) kocioł elektryczny,
d) pompę ciepła - urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii,
e) podłączenie nieruchomości do miejskiej lub spółdzielczej sieci cieplnej,
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f) kocioł na paliwo stałe z załadunkiem automatycznym (mechanicznym) spełniający wymogi Klasy 3 wg
normy PN-EN 303-5 (Kotły grzewcze - Część 5), nie posiadający rusztu nad paleniskiem retortowym.
Do nowego źródła ciepła nie zalicza się kolektorów słonecznych, zamontowanych jako dodatkowe
źródło ciepła do istniejącego systemu grzewczego. Nowe źródło ciepła musi posiadać niżej wymienione
dokumenty: · dla źródeł ciepła wymienionych w pkt 2, ppkt 4), lit. a - świadectwo zgodności z normą
PN-EN 303-5, wystawione przez akredytowane laboratorium badawcze z obszaru Unii Europejskiej,
potwierdzające zgodność efektywności energetycznej urządzenia i wielkości emitowanych
zanieczyszczeń, · dla źródeł ciepła wymienionych w pkt 2, ppkt 4), lit. f - świadectwo zgodności z normą
PN-EN 303-5:2002 (wymogi Klasy 3) lub PN-EN 303-5:2012 (wymogi Klasy 4 lub 5)wystawione przez
akredytowane laboratorium badawcze z obszaru Unii Europejskiej, potwierdzające zgodność
efektywności energetycznej urządzenia i wielkości emitowanych zanieczyszczeń, · dla wszystkich źródeł
ciepła - znak CE z pisemną deklaracją zgodności.
5) pod pojęciem likwidacji należy rozumieć zdemontowanie starego źródła ciepła,
6) pod pojęciem miejskiej lub spółdzielczej sieci cieplnej należy rozumieć sieć cieplną Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. lub Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku.
3. Kryteriami wyboru inwestycji są:
1) likwidacja starego źródła ciepła i instalacja nowego, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4),
2) nie korzystanie przez podmiot lub jednostkę w latach ubiegłych z dotacji na inwestycje związane
z modernizacją systemu grzewczego budynku ze środków Gminy Miasta Ełku.
4. Dokumentem potwierdzającym zakup nowego źródła ciepła (wymienionego w pkt 2, ppkt 4) jest
rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty wystawione na Inwestora. W przypadku zakupu
kotła na fakturze powinien być określony jego typ (model), nazwa producenta oraz cena, w przypadku faktur
dokumentujących zakup kotła, w których nie są wyodrębnione typ (model), nazwa producenta i cena
urządzenia - wymagana jest specyfikacja do faktury VAT wystawiona przez sprzedawcę, zawierająca ww.
dane.
5. Dotacja jest przeznaczona na częściowe pokrycie poniesionych kosztów związanych z zakupem nowego
źródła ciepła oraz na częściowe pokrycie kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do miejskiej lub
spółdzielczej sieci cieplnej i wynosi:
1) 3 000,00 PLN (brutto) - dla kotłów wymienionych w pkt 2, ppkt 4), lit. a, b, c, d,
2) 2 500,00 PLN (brutto) w przypadku podłączenia nieruchomości zabudowanej budynkiem do miejskiej lub
spółdzielczej sieci cieplnej,
3) 2 000,00 PLN (brutto) w przypadku podłączenia samodzielnego lokalu w budynku do miejskiej lub
spółdzielczej sieci cieplnej,
4) 1 000,00 PLN (brutto) - dla kotłów wymienionych w pkt 2, ppkt 4), lit. f.
6. Zainstalowane nowe źródło ciepła winno być trwale związane z instalacją grzewczą na nieruchomości.
Zdemontowane stare źródło ciepła musi być okazane pracownikom Urzędu Miasta (powyższe nie dotyczy
przypadków podłączenia lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym do miejskiej lub spółdzielczej sieci
cieplnej).
7. Dotacji nie podlega wymiana starego ogrzewania gazowego, olejowego i elektrycznego - na nowe źródło
ciepła.
8. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich
składania, w terminach po I, II i III kwartale oraz po 31 października.
9. Podpisanie umowy i udzielenie dotacji dokonane będzie po przeprowadzeniu przez pracowników Urzędu
Miasta Ełku wizji (z udziałem wnioskodawcy lub właściciela budynku lub lokalu) i spisaniu protokołu
stwierdzającego wykonanie inwestycji.
10. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących
starych źródeł ciepła na nieruchomości. Od zasady likwidacji starego źródła ciepła można odstąpić
w przypadku:

Id: 922210BB-578E-4C83-91FB-04DA8AD1860F. Uchwalony

Strona 2

a) gdy piece kaflowe są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia
pieca z przewodem kominowym;
b) występowania kominka opalanego drewnem.
11. Gmina Miasto Ełk zastrzega sobie prawo do kontroli przestrzegania warunków umowy o udzieleniu
dotacji. W celu wykonania kontroli urządzeń grzewczych, Inwestor jest zobowiązany do udostępnienia
nieruchomości upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta Ełku.
12. Inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej dotacji w przypadku:
- zmiany systemu ogrzewania, której rezultatem będzie zwiększenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
- wykorzystywania zmodernizowanych urządzeń grzewczych do spalania paliw innych niż zalecane przez
producenta kotła lub spalania odpadów.
13. W celu ubiegania się o dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji wraz z następującymi
kopiami dokumentów (oryginały do wglądu):
1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości,
2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup nowego źródła ciepła wymienionego w pkt 2 ppkt 4),
3) dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 4), jakie muszą posiadać nowe źródła ciepła,
4) umowa z operatorem sieci gazowej - w przypadku kotłów gazowych,
5) umowa z operatorem sieci energetycznej - w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego,
6) umowa z operatorem miejskiej lub spółdzielczej sieci cieplnej.
14. Wymogiem przyznania dotacji jest niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na
rzecz Gminy Miasta Ełku, na dzień podpisania umowy.
15. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na
dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku. W przypadku wpłynięcia
większej liczby wniosków na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w budżecie miasta na
ten cel w danym roku, pozytywnie rozpatrzone wnioski będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym
roku kalendarzowym.
16. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis określoną w rozporządzeniu Komisji (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 minimis2, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, określoną
w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym3 lub
w przypadku pomocy de minimis w rybołówstwie określoną w rozporządzeniu Komisji (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 sektorze rybołówstwa i akwakultury4 podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą
lub w związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana do jej prowadzenia, wraz z dokumentami
określonymi w pkt. 13, winien przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, również
zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
informacje zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.).
17. W związku z tym, że rozporządzenie Komisji (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 minimis2 obowiązuje do
dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania przepisów w 6–miesięcznym okresie przejściowym od daty
wygaśnięcia, możliwość udzielenia pomocy de minimis upływa z tym terminem.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X.106.15 Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015 r.
Ełk, dnia ....................................
Imię i Nazwisko / nazwa ........................................................................
Adres zameldowania / siedziby........................................................................
Nr telefonu..............................
Nr dowodu osobistego..........................................
wydany przez …............................................................
Nr PESEL.............................................................
NIP …...........................................................................
Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazana dotacja ................................................................................
Prezydent Miasta Ełku
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie
środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Miasta Ełku

Działając w trybie uchwały nr X.106.15 Rady Miasta Ełku z dnia 29.09.2015 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska
z zakresu ochrony powietrza ze środków budżetu miasta Ełk, wnoszę o udzielenie dotacji na zadanie
służące ochronie powietrza na terenie miasta Ełku.
Zadanie, które zrealizowałem na nieruchomości położonej przy ulicy ....................................... nr................
w Ełku polegało ….................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
Jednocześnie

oświadczam,

że

dokonałem/łam*

likwidacji

starego

źródła

ciepła,

którym

był ............................................................................................................................................................................
Oświadczam, uprzedzona/y* o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień, że:

1. Budynek, w którym dokonałam/em* wymiany systemu ogrzewania został wybudowany w ............
r. znajduje się na działce nr …...................................
2. Powierzchnia użytkowa budynku / lokalu* objęta zmianą sposobu ogrzewania
wynosi …......................... m2 .
3. Posiadam tytuł prawny do ww. nieruchomości.
4. Zapoznałam/em* się z treścią i akceptuję postanowienia „Regulaminu i kryteriów udzielenia
dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na
terenie Gminy Miasta Ełku”.
5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin systemu ogrzewania na mojej nieruchomości przez
przedstawicieli Urzędu Miasta Ełku, w celu stwierdzenia wykonanej modernizacji oraz wyrażam
zgodę na późniejsze kontrole systemu ogrzewania przez upoważnionych pracowników Urzędu
Miasta Ełku.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miasta Ełku.
Załączniki (wymienić):

1. …..........................................................................
2. …..........................................................................
3. …..........................................................................
4. …..........................................................................
.....................................................
(podpis wnioskodawcy)
(*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X.106.15
Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015 r.
Umowa Nr ..........
o udzieleniu dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska z zakresu ochrony
powietrza na terenie Gminy Miasta Ełku – (wzór)
sporządzona w dniu .................................................... pomiędzy Gminą Miastem Ełk z siedzibą
w Ełku przy ul.Marsz. J. Piłsudskiego 4, reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta Ełku – Tomasza Andrukiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ełku - Jarosława Wróbla,
zwaną dalej „Gminą ”,
a

......................................................................................................................................................................

zam./ z siedzibą * .................................................. przy ul. ..................................................................................
legitymującą/ym się dowodem osobistym* nr: ................................. wydanym przez ......................................
nr ewid. PESEL / NIP* ................................................. REGON* ….....................................
zwaną/ym dalej „Inwestorem”.
§ 1. 1. Inwestor oświadcza, że zmodernizował system ogrzewania lokalu / budynku* o powierzchni
użytkowej …............. m2 na nieruchomości przy ul. ...............................................................w Ełku.
2.

Inwestor

typ/model*)

zakupił

................................

i

zainstalował

nowe

…...............................................

źródło
/

ciepła

podłączył

(nazwa,

nieruchomość

do

miejskiej/spółdzielczej sieci cieplnej*
zgodnie z fakturą nr: ................................................................... z dnia: ............................................................
oraz dokonał likwidacji starego źródła ciepła, a tym samym ograniczył emisję do powietrza zanieczyszczeń
powstających przy spalaniu paliw stałych.
§ . 2 . 1. Na podstawie „Regulaminu i kryteriów udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące
ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Miasta Ełku”, stanowiącego załącznik nr 1
do Uchwały nr ............................ Rady Miasta Ełku z dnia .................................. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony
powietrza, ze środków budżetu miasta Ełku przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej

oraz

w

oparciu

o

wniosek

Inwestora

(imię

i

nazwisko

/

nazwa)* ....................................................................................... Gmina zobowiązuje się do refundacji części
kosztów

modernizacji

systemu

grzewczego

w

kwocie

...............................

PLN

brutto

(słownie:...................................................................................................................................).
2. Przyznana kwota zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora:
nr ...................................................................................................................................
3. Wypłata dotacji nastąpi w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, ze środków Gminy objętych
planem finansowym (dział ..................... rozdz. ....................................).
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§ 3. 1. Inwestor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gminę, w przypadku powrotu do opalania
paliwem węglowym według poprzedniego systemu (sprzed modernizacji) lub zamiany zmodernizowanego
systemu na inny, który zwiększy emisję zanieczyszczeń do powietrza z nieruchomości.
2. Inwestor wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli systemu centralnego ogrzewania przez przedstawicieli
Gminy.
§ 4. 1. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w § 3 ust. 1 umowy, Inwestor jest zobowiązany do
zwrotu kwoty otrzymanej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia otrzymania dotacji.
2. Zwrot kwoty dotacji winien nastąpić w terminie do 30 dni od daty przeprowadzenia kontroli, o której mowa
w § 3 ust. 2.
§ 5 . Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 7. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Gminy.
§ 8 . Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Gmina

Inwestor

(*) - niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X.106.15
Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015 r.
Ełk, dnia ...................................
Protokół z wizji lokalnej w sprawie o udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie
środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Miasta Ełku - (wzór)
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu ............................... na nieruchomości położonej przy
ulicy ................................................. numer................ w Ełku.
Przedstawiciele Urzędu Miasta Ełku :

1)

............................................................................

2)

............................................................................

w obecności:

3)

............................................................................

4)

............................................................................

stwierdzili, że:

-

nowe źródło ciepła (nazwa) ...............................................................................................................

typ/model* ........................................................., producent .............................................................................
zakupiony w dniu: .........................................zgodnie z fakturą nr ...................................................................

zostało zamontowane w ................................................................................................. i jest czynne,
- nieruchomość (lokal / budynek)* została podłączona do miejskiej/spółdzielczej sieci cieplnej c.o.

-

zgodnie z wnioskiem dokonano demontażu starego źródła

ciepła …..............................................................

-

brak jest innych palenisk węglowych w budynku/lokalu

* .............................................................................
Uwagi: ...............................................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1.

............................................................

3.

....................................................

2.

............................................................

4.

....................................................

(*) - niepotrzebne skreślić
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Potwierdzenie otrzymania kopii dokumentów (oryginały do wglądu) lub innych wymagań określonych w
„Regulaminie i kryteriach udzielenia dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ochronie środowiska z
zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Miasta Ełku”:
1) potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości - …..............................................................
2) rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup nowego źródła ciepła - ….............................
3) umowa z operatorem sieci gazowej – dla kotłów gazowych - …...............................................
4) umowa z operatorem sieci energetycznej - dla ogrzewania elektrycznego - ….........................
5) umowa z operatorem miejskiej lub spółdzielczej sieci cieplnej - …..........................................
6) dla źródeł ciepła wymienionych w pkt 2, ppkt 4), lit. a - świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5 …........................................................................................................................................
7) dla źródeł ciepła wymienionych w pkt 2, ppkt 4), lit. f - świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5
(wymogi Klasy 3) - …..........................................................................................................
8) dla wszystkich źródeł ciepła - znak CE z pisemną deklaracją zgodności - …..........................
9) niezaleganie przez Inwestora w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Miasta Ełku, na dzień
podpisania umowy - …..........................................................................................................
10) nie korzystanie przez Inwestora w latach ubiegłych z dotacji na inwestycje związane z modernizacją
systemu grzewczego budynku ze środków Gminy Miasta Ełku - …........................
11) w przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis określoną w rozporządzeniu Komisji (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 minimis2, a w przypadku pomocy de minimis w rolnictwie, określoną w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym3 lub w przypadku
pomocy de minimis w rybołówstwie określoną w rozporządzeniu Komisji (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 sektorze rybołówstwa i akwakultury4 podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą lub w
związku z nieruchomością, która jest wykorzystywana do jej prowadzenia, wszystkie zaświadczenia o pomocy
de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie oraz informacje zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.
U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.). W związku z tym, że rozporządzenie Komisji (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 minimis2 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania przepisów w 6–
miesięcznym okresie przejściowym od daty wygaśnięcia, możliwość udzielenia pomocy de minimis upływa z
tym terminem.
Data i podpis osoby sprawdzającej: …....................................................................................................................
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