
UcIłwAŁA NR 0007.X\TII.132.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOCKU

z dnia 29lutego 2021 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie

inwesĘcji z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gninnym @z.|J. z 2020 r. poz.713,zpóźn. zm), art.400a ust. 1, pkt21, ań.403 ust,4 i 5

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1279,

zpóźn. zm) Rada Miejska w Kocku uchwala, co nastęuje:

§1
Określa się zasady udzielania dotacji celowych z bldżefu GmĘ Kock na

dofinansowanie inweĘcji z zakresu ochrony środowiska, obejmujących zmianę systemu

ogrzewania, kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, tryb postęowania w sprawie

udzielania dotacji i sposób ich roz|iczaria.

§2
1. Dotacja udzielanajest na dofinansowane kosztów inwestycji realizowartych przez:

1) osoby fizyczne;
2) wspólnoty rnieszkaniowe;

3) spółdzielnie mieszkaniowe.
2. o dotację mogą ubiegać się podmioty będące właścicielami, współwłaścicielami,

użytkownikami wieczystymi, wspófuży.tkownikami wieczystymi nieruchomości położonych

na obszarze Gminy Kock.
3. w przypadku wniosku dotyczącego realizacji inwestycji na nieruchomości stanowiącej

współwłasnośó lub wspóhrźytkowanie wieczyste, wniosek składa jeden ze wsPÓłwłaŚcicieli

lub wspófu:żytkowników wieczystych, dołączając zgodę pozostałych wspołrvłaścicieli

i wspófużytkowników wieczystych. Wspófułaściciele i wspófużytkownicy wieczyści nie

mogąubiegać się odrębnie o dofinansowanie tej samej inwestycji.

4, w przypadku, gdy podmiot uprawniony otrzyma dofinansowanie również z iInych źródeł,

to trączna kwota dofinansowania w takim przypadku nie może przekroczyó 1007o kosztów

inwestycji.

§3
1, Dofinansowanie inwestycji w zakresię zrniany systonu ogrzewania udzielane jest t}łn

inwestycjom, które polegają na zmianie systemu ognewańa na ogrzewanie proekologiczne,

w nastęstwie którego nastęuje rzeczylviste ograniczenie ernisji zanieczyszczeń do

powietrza,

2. Warunkiem ubiegania się o dotację celowąna zrnianę systemu ogrzewania jest:

1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej;



2) likwidacja wszystkich dotychczasowych sfużących ogrzewaniu pieców lub kotłów

c.o. opalanych paliwem stałym (węgiel, koks), brak innego źródła ogrzewania oraz

zastą)ienię systemów ogrzewartia opartych na paliwie stałlłn (węgiel, koks),

systemami proekologicznyni oparĘłni na paliwie gazowym, o1ejowyrr, energii

elektrycznej 1ub pompie ciepła. Dopuszcza się zastąpienie istniej ącego systemu

ogrzęwarria systemem opalanyn biomasą pod waruŃiem niskoemisyjnego spalania

spełniającego co najmniej wlłnagania 5 klasy wedfug normy PN EN 303-5:2012,

potwierdzonego ceńyfikatem wydanym przez laboratoium akredYowane przęz

Polskie Centrum Akredytacji.

3. Do uzyskania dofinansowania nie jest konieczna 1ikwidacja kominków bez płaszcza

wodnego, będących elementem dekoracyjnlłrr pomieszczenia mieszkalnego, niestanowiących

głównego źródła zaopatrzenia w ciepło oraz pieców kaflowych objętych opieką konserwatora

zabytków i posiadających wysokie walory estetyczne pod warunkiern, że nie będą połączone

z przewodem kominowym.
4. Montowane w ramach ogrzewania proekologicznego urządzenia muszą byó fabrycznie

nowe, dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

5. Dotacji nie przyznaje się na:

1) instaiację ogrzewania w nowo wybudowanych bud}łrkach mies zkahrych;

2) zakap przenośnych lrządzeń grzewczych, niezwiązanych trwalę z obiektąn

budowlanym;
3) zmianę lub modemizację istniejącego już ogzewania proekologicznego.

§4
l. Nabór wniosków na dany rok kalendarzowy nastą)i w terminach oloeślonych

w zarządzelitl Burmistrza Miasta Kock.
2. Informacja o naborze wniosków określająca w szczególności sposób, miejsce i temin ich

składania, będzie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w urzędzie Miejskim

w Kocku oraz na stronie intemetowej kock.pl.

3. w przypadku niewykorzystania środków termin końcowy naboru może zostać przedłużony

na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Kock.

§5
1, warunkiem udzielenia dotacji celowej j ęst złożenie w terminie, o którym mowa w § 4 ust.

1 i 3 wniosku o udzielenie dotacji wraz z zńącznikalli.
2. wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji

z zakaesrs ochrony środowiska stanowi załączńk rr 1 do uchwały.

3. Druki wniosków udostęnione będą na stlonie intemetowej kock.pl oraz w Referacie

Budownictwa, ochrony Środowiska, Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej i Lokalowej.

4, Wnioski, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Kocku po zakończeniu nńoru
pozostawia się b ez rozpatrzenia, o czym wnioskodawcy zostaną poinformowani.

5. w przypadku stwierdzerria braków we wniosku, wnioskodawca zostanie wenłany do ich

uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia doręczenia w ezvłańa. Nieuzupełnienie braków w tym

terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatzenia.



6. Kompletne wnioski rozpatrywane będą wedfug kolejności wpłyr,lu do wyczerpania

środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

7. Wnioski lozpatr}Ą ane będą w terminie do 14 dni licząc od dnia złożęnia kompletnego

wniosku.
8. Wnioskodaw cy, którzy złożyli wnioski o udzielenie dotacji celowej, zostaną

poinformowani pisemnie o otrzymaniu lub nieotrzynaniu dotacji.

9. Właściciel, wspófułaściciel, użlkownik wieczysty, współużl,tkownik wieczysty mogą

ubiegać się o dotację celową tylko jeden raz.

10. W przypadku dokumentów przedkładanych w postaci kopii, oryginały dokumentów

przedkładane są do wglądu.

1 1 . Wnioskodaw ca zobowięany jest do realtzacji inwestycji po zawarciu umowy

w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych otaz rozliczęnia dotacji po wykonaniu

inwestycji do dnia 30 listopada danego roku.

12. Z przyczym niezawinionych przez Wnioskodawcę dopuszcza się wydfużenie terminu

rozliczenla, co w}.rnaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy.

§ó
1. Wysokośó dotacji celowej wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie

więcej niż 4.000 zł.

2. Za koszty kwalifikowalne inwestycji uznaje się koszty związarle wyłącznie z jego

realizaĘą sfużące uzyskaniu rzeczowego efektu ekologicznego, przęzr'aczonę na:.

1) wykonanie dokumentacj i projektowej;

2) zakup materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji;

3) wykonanie robót budowlano - montażowych.

3. Koszty kwalifikowalne muszą być poniesione po dniu zawarcia ]lmowy, o której mowa w

§7 ust. 1.

§7
1. Udzielenie dotacji nastęuje na podstawie pisemnej umowy zawarlej pomiędzy

Wnioskodawcą a Gminą Kock.
2. Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca dostarcza dokumenty stwierdzające jej

wykonanie:
1) kserokopię faktu VAT lub rachuŃów obejmujących koszty kwalifikowalne
inwestycji objętej dofinansowaniem wraz z dowodami zapłaty;

2) oświadczenie podmiotu, który wykonał usfugę zmiany systemu ogrzewania lub

inny dokument, zawierające informację o mocy w kW zamontowanego źródła

ogrzewania;
3) imienrry dowód zezłomowania zdemontowanego źródła ciepła;

4) ceńl,fikaty lub inne dokumenty dotyczące zamontowanęgo źródła ciepła;

5) kopię gwarancji zamonto,wanęgo urządzenia z potwierdzeniem pierwszego

uruchomienia.

3. Gmina Kock zastrzega możliwość przeprowadzenia oględzin w celu sprawdzenia

i udokumentowania wykonania inwestycji oraz żądania przedłożenia oryginałów

dokumentów.



4. Gmina Kock wlpłaca kwotę dofinansowania, po złożęni:u wniosku o wypłatę dotacji

celowej, którego wzór stan owi zńącznik nr 2 do uchwały, w terminie określon}łn w umowie.

§8
1. W przlpadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe

w danym roku kalendarzowym, kolejne wnioski nie będą rozpatrywane, O kolejności

udzielenia dofinansowania w takiej sltuacji decyduje data i godzina wpł}"vvu wniosku.

2. W przlpadku, gdy wysokośó zabezpieczonych na dotacje celowe środków finansowych na

dzień rozpatrywania wniosku nie pokryje w pełni przysfugującej kwoty dofinansowania

wnioskodawca otrzyma dotację celową w wysokości niższej niż przysfugująca na podstawie

niniejszej uchwały.

3. W przlpadku zwiększenia w trakcie roku budżetowego kwoty przeznaczonej na dotacje

celowe w pierwszej kolejności środki te zostaną przezlaczone na dopłatę wnioskodawcom

różnicy pomiędzy przysfugującą kwotą dofinansowania a kwotą dotychczas przyznaną.

4. (Stwierdzono nieważność).

5. W przypadku stwierdzenia, że w okresie, o którym mowa vr' ust. 4, urządzeni a zostńy

zdemontowane lub nie są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem. kwota dotacji podlega

zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak od zaiegłości podatkowych od dnia wypłaty dotacji.

§9
Wykonanie uchw ńy powietza się Burmistrzowi Miasta Kock.

§10
uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędow5łn województwa Lubelskiego i wchodzi

w życie po upłylvie 14 dni od dnia ogłoszenia.

przewod,niczący Rady Miejskiej w kocku
Janusz Bilski



ZŃączrlknr 1 do uchwĄ nr 000'7 .XVn1,1322021 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie
okeślenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwesĘcji z zakresu ochrony środowiska

Kock, dnia

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinan§owanie kosztów inwesĘcji
z zakre§u ochrony Środowiska

I. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko, imię A{azwa

PESEL,........,.
Seria i numer dowodu osobistego
Telefon.. ,, .......

Nazwa banku i numer konta

Adres zamieszkania/siedziba :

Miejscowość.
Kod pocztowy...

Ulica.
Nr domu/Nr lokalu.

Adres do korespondencji (nalezy wskąząc, jeżeli jest inny niż zamieszkania):

Miejscowość.....
Kod pocztowy...

Ulica..................

Nr domu/Nr lokalu............,......

Tytuł prawny do nieruchomości:
n własność/wspófu łasnośó
o użytkowanie wieczyste/współużytkowanie wieczyste
o inne (akie?)

II. LOKALIZACJA INIilESTYCJI:
Miejscowość.

Numer działki
Nr księgi wieczystej



IIL DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY (wypełnić w przypadku ustanowienia)

Nazwisko i Imię.............
PESEL.,....,....,.
Telefon..........

Iv. OŚWIADCZENIA:
1) zlana jest mi treść uchwały nr 0007.XVIII.132.2021 Rady Miejskiej w Kocku z dnia
25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
inwestycji z zakresu ochrony środowiska;
2) wyrńam zgodę na przetwaruanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
udzielenia dofinansowania zgodnie z przepisami usta,,vy z dnia 10 maja 2018 r, o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z ż019 r. poz. 1781);

3) (stwierdzono niewżność);
4) w przlpadku zrriany stanu prawnego nieruchomości w trakcie realizacji umowy
o udzielenie dotacji celowej z b,adżetll Gminy Kock, o tym fakcie niez:włocznię poinformuję
Urząd Miejski w Kocku;
5) wszystkie posiadane piece lub kotły c,o. opalane paliwem stałym (węgiel, koks)
w liczbie ........ szt., w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane,

V. ZAŁĄCZNIKI
Kserokopie nastpujących dokum entów (oryginały do wglądu):

1) potwieldzających tytrrł prawny do nieruchomości,
2) * przypadku budlnków stanowiących współwłasnośó/współużytkowanie

wieczyste - pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli/wspófużfkowników
wieczystych;

3) w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wspólnoty mieszkaniowej
w sprawie wyrńenia zgody na wykonanie inwestycji potwierdzających właściwą
reprezentacj ę wnioskodawcy;

4) ostateczne zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę (jeżeli jest
wymagane);

5) (stwierdzono niewźnośó).

Kocko

Data

ADNOTACJE URZĘDU

Podpis Wńoskodawcy



Załącznlk t 2 d,o uchwały rrr 0007.XVllI.132.202l Rady Miejskiej wKockuzdnia25 lutego 2021 I.w sprawle

okeślenia zasad udzielania dotacji celowej na doltnansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

wNIosEK
,o wypłatę dotacji celowej

W związku z za,wartąlmową nr ...............,.. z dnia ........................ o udzielenie

dotacji ze środków budżetu Gminy Kock na:

(rodzaj inwesĘcii)

zawiadamiam o,,ir'ykonaniu inwestycji oraz wnoszę o w}płatę dotacji w wysokości:
. zł brutto

(słownie:

Do wniosku załączam następujące dokumenty-:
1) faktury, rachuŃi potwierdzającę poniesione wydatki na ręalizaąę inwestycji (dokumenĘ

te powinny jako nabyvcę wska4nvać Wnioskodawcę);

2) dokumenty uprawniające do realizacji inwestycji zgodnie z ustawą - Prawo budowlane;

3) pozostałe dokumenty wynikające z treści umowy nr......,............., zdnia
o udzielenie dotacji ze środków budżefu Gminy Kock, tj.:

Ponadto do wniosku dołączam następujące dokumenĘ, w zależności od wykonanego
przedsięwzięcia*:
1) w przypadku wyniany na kocioł opalany biomasą

-dokument potwierdzający niskoemisyjne spalanie, spełniający co najmniej wyrrragania

5 klasy wedfug normy PN EN 303-5:2012, potwierdzony certyfikatem wydan5łn
przez Iaboratoium akredlowane przez Polskie Centrum Aksedytacli (data

potwierdzenia zgodności z wymaganą normąjest ważną na dzień slcłądania wniosku

o wypłatę dotacji);
2) w przypadku wlłniany na kocioł gazowy,.

- dokumęnt potwierdzający spełnienie wymogów dytektyrvy ErP2015 (data

potwierdzenia zgodności z wmaganą normą jest ważną ną dzień składania wniosku o

wypłatę dotacji);
3) w przypadku wyniany na kocioł olejowy:

- dokument potwierdzający spehdenie wynogów dyrektywy ErP2015 (data

potwierdzenia zgodności z wymaganą normąjest ważną na dzień składania wniosku o

wypłatę dotacji);



4) w przypadku pompy cięła:

- dokument potwierdzający posiadanie ceńńkatu lub raport potwierdzający wartość

współczyrnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z norm:

a) PN-EN I45I1 ,,KlimaĘzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze
sprężarkami o napędzie elektlycznym, do grzania i ziębienia" 1.1b

b) PN-EN 12309 ,,Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub
wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym
nieprzekraczającym 70 kl|'" lub
c) PN-EN 16141 ,,Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elehrycznym -
Badanie i wymagania doĘczące oznakowania zespołów do ogrzewania
pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej " Lub

d) PN-EN 15879-1 ,,Badanie i charakterysĘki pomp ciepła ze sprężarkami o
napędzie elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do ogrzewania
i/lub chłodzenią pomieszczeń - Część 1: Pompy ciepła gruntĄłoda" lub norm

równowźnych, wydany przez właściwą akredlowaną jednostkę certyfikującą
lub właściwe akredlowane laboratorium badawcze. Za jeden z równoważnych
systemów ceńyfikacji uznaje się ceńy{rkat międzlłrarodowego znaku jakości

EHPA Q. Data wystawienia cerll,fikafu lub raporhr z badań nie może być
wcześniejsza niż 5latlicząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy okazaó oryginały, w celu ich
uwierzytelnienia.

oświadczenia:
1) oświadczam, że zlikwidowałem(łam) stare źródło ciepła;
2) (stwierdzono niewżnośó).

(podpis wnioskodawcy)

właściwe podkreślió.


