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DOTACJA CELOWA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY DOBRODZIEŃ NA
REALIZACJĘ INWESTYCJI NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

Miejsce
załatwienia

sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
Paweł Gaś - podinspektor ds. ochrony środowiska
Pokój nr A–101 - I piętro (wejście od ul. Piastowskiej) tel. 34 3575100 wew. 25
Godziny pracy:
poniedziałek: 800 - 1700

wtorek – czwartek: 730  - 1530

piątek: 730 - 1430

Wymagane
dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizację
inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.
2. Oświadczenie współwłaścicieli.
3. Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę której dane dotyczą.

Opłaty: Wolne od opłaty skarbowej.

Termin
załatwienia

sprawy:

1. Wniosek składany jest zgodnie z terminem rozpoczęcia naboru ogłoszonym na stronie internetowej Gminy
Dobrodzień, do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na powyższy cel w budżecie Gminy
Dobrodzień w danym roku kalendarzowym.
2. Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku zostanie przygotowana umowa pomiędzy wnioskodawcą a Gminą
Dobrodzień.

Tryb
odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa
prawna:

Uchwała nr XXXIV/284/2018 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowych za środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz
poprawy jakości powietrza.

Informacje
dodatkowe:

1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej są:
-  osoby  fizyczne,  z  zastrzeżeniem  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą,  na  powierzchni
przekraczającej 50%, w lokalu objętym wnioskiem,
-  wspólnoty  mieszkaniowe,  które  nie  posiadają  zadłużeń  względem  Gminy  Dobrodzień  i  jej  jednostek
organizacyjnych.
2.  Dotacją  zostaną  objęte  inwestycje  polegające  na  trwałej  zmianie  istniejącego  systemu  ogrzewania,
opartego na paliwie stałym, na jedno z nowoczesnych:
- kotły na paliwo stałe 5 klasy,
- kocioł opalany olejem opałowym,
- kocioł gazowy,
- kocioł elektryczny,
- pompa ciepła.
3.  Warunkiem uzyskania  dotacji  celowej  jest  zawarcie  umowy z  Gminą  Dobrodzień,  na  dofinansowanie
zakupu/wymiany źródła ogrzewania, przed realizacją inwestycji.
4. Podmioty ubiegające się o dotację muszą posiadać prawo własności do budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym będzie realizowane zadanie.
5. Dotacja przyznawana jest na:
-  zakup  źródła  ogrzewania  w  przypadku  budynków  lub  lokali  nowo  budowanych,  w  których  instalacja
montowana jest po raz  pierwszy,
-  wymianę źródła  ogrzewania  dla  danego budynku lub  lokalu,  bez  względu na ilość  dokonanych zmian
w systemie ogrzewania i zmian właściciela lub współwłaściciela.
6. Dotacja nie przysługuje w przypadku zakupu urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia
mieszkań lub lokali oraz w przypadku zakupu kotła centralnego ogrzewania z podajnikiem, posiadającego
dodatkowy ruszt bądź możliwość jego zamontowania, który pozwoliłby na spalanie paliwa gorszej jakości,
w tym także odpadów.
7.  Dotacja  przysługuje na realizację  inwestycji  w roku  kalendarzowym, w którym podpisano umowę na
udzielenie dofinansowania.
8. Urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być fabrycznie nowe i montowane po raz pierwszy.

Formularze
wniosków 
i druki do
pobrania:

Wniosek  dostępny  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  oraz  do  pobrania  w  pokoju  nr  A-101,
I piętro wejście od ulicy Piastowskiej.

Opracował: Paweł Gaś - podinspektor ds. ochrony środowiska, dnia 15.02.2019r.
Aktualizacja: Paweł Gaś - podinspektor ds. ochrony środowiska, dnia 15.02.2019r.
Sprawdził: Waldemar Krafczyk - Sekretarz Gminy, dnia 15.02.2019r.                                                    
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