UCHWAŁA NR V/64/19
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 27 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę nr XLVI/906/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia
„regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji
służących ochronie powietrza, polegających na wyminie źródeł ogrzewania na proekologiczne,
w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olszyna”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrowy środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) Rada Miasta Olsztyna
uchwala co następuje:
§ 1. W „regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna” stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVI/906/18 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 28 marca 2018 r., (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 1569)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1. skreśla się pkt 15 i 16
2) w § 1. dodaje się pkt. 17 w brzmieniu:
„Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący
działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz
sposób finansowania.”;
3) w § 1. dodaje się pkt. 18 w brzmieniu:
„Działalność gospodarcza – oferowanie dóbr i usług na potrzeby rynku.”;
4) § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Po przeprowadzeniu modernizacji, w budynku muszą zostać zlikwidowane wszystkie urządzenia
grzewcze w których spalane jest paliwo stałe.”;
5) § 3. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Beneficjentami Programu są wspólnoty mieszkaniowe”;
6) § 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dofinansowanie nie obejmuje Gminy Olsztyn, oraz przedsiębiorców.”;
7) § 3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Warunkiem przystąpienia do Programu jest
o przyznanie dotacji, który stanowi Załącznik nr 1c.”;

złożenie

przez

Beneficjenta

wniosku

8) § 3. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Wniosek podpisują współwłaściciele budynku. Możliwe jest reprezentowanie współwłaścicieli przez
wskazanego Pełnomocnika lub zarządcę budynku.”;
9) § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dofinansowanie udzielane jest na pokrycie kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu.”;
10) § 4. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych brutto wynosi:
a) 800 zł za każdy kW zapotrzebowania budynku na moc na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej, pomnożone przez współczynnik odpowiadający udziałowi w części wspólnej,
właścicieli prywatnych lokali mieszkalnych z wyłączeniem przedsiębiorców.

Id: 60CF0D27-1121-4AD8-81E7-ADAA2BFB0FA8. Podpisany

Strona 1

b) 60 zł za każdy m2 powierzchni ogrzewanej budynku z nowego systemu ogrzewania, z wyłączeniem
powierzchni Gminy oraz przeznaczonych na działalność gospodarczą”;
11) § 4. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Dla inwestycji rozpoczętych przed zawarciem Umowy, maksymalne koszty kwalifikowane zostaną
pomniejszone o koszty poniesione do dnia zawarcia Umowy:
a) w całości dla lokali mieszkalnych, z wyłączeniem lokali przedsiębiorców,
b) z uwzględnieniem współczynnika o którym mowa w ust.5 pkt. a) dla części wspólnych budynku.”;
12) uchyla się Załącznik Nr 1a pt. ”Wniosek dla osób fizycznych o udzielenie dotacji celowej z budżetu
Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie
źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna”.
13) uchyla się Załącznik nr 1b pt. „Wniosek dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych o udzielenie dotacji
celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza,
polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie
Miasta Olsztyna”.
14) dodaje się Załącznik Nr 1c w brzmieniu określonym załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Robert Szewczyk
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Załącznik do uchwały Nr V/64/19
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 27 lutego 2019 r.
Załącznik Nr 1c
Do Regulaminu udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Olsztyn na
dofinansowanie inwestycji służących
ochronie powietrza, polegających na
wymianie źródeł ogrzewania na
proekologiczne, w budynkach mieszkalnych
na terenie Miasta Olsztyna

DANE WNIOSKODAWCY
NAZWA
DANE
PODSTAWOWE

FORMA PRAWNA
NIP

REGON

MIEJSCOWOŚĆ
ULICA, NUMER DOMU
DANE
TELEADRESOWE

KOD POCZTOWY
TELEFON
FAX
EMAIL

NUMER KONTA
DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ/PEŁNOMOCNIKA
IMIĘ I NAZWISKO:
DANE
PODSTAWOWE

E-MAIL:
TELEFON:
PESEL:
DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA, NUMER DOMU
KOD POCZTOWY
DZIELNICA

DANE DOTYCZĄCE
BUDYNKU

OBRĘB
NUMER DZIAŁKI
NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ
TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
☐ własność / współwłasność

☐ użytkowanie wieczyste

☐ najem

☐ inne: (jakie?) ____________________________________________________________
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RODZAJ MODERNIZACJI:
☐ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
☐ kocioł zasilany gazem sieciowym
☐ pompa ciepła

PODSTAWOWE
INFORMACJE O
PROJEKCIE

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU:

….……..……….……. m2

POWIERZCHNIA OGRZEWANA Z NOWEGO SYSTEMU OGRZEWANIA

……………………… m2

W TYM POWIERZNIA:
………………….…… m2

- BĘDĄCA W ZASOBACH GMINY
- NIE BĘDĄCA W ZASOBACH GMINY PRZEZNACZONA

…………………..…… m2

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
WIELKOŚĆ UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI WŁAŚCICIELI PRYWATNYCH
LOKALI MIESZKALNYCH, Z WYŁACZENIEM PRZEDSIĘBIORCÓW
LICZBA PIECÓW I KOTŁÓW NA PAWIO STAŁE DO UTYLIZACJI:

...……....................……
……………………… szt.

CZY W BUDYNKU PRZEWIDUJE SIĘ DODATKOWE DZIAŁANIA TERMOMODERNIZACYJNE ZGODNIE Z
AUDYTEM:
TAK / NIE*

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym Wnioskiem
- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością;
- dokumenty upoważniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy;
- audyt energetyczny budynku, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem na dzień składania wniosku;
- warunki przyłączenia do msc wydane przez MPEC lub potwierdzenia o braku możliwości przyłączenia do msc;
- dokumentację fotograficzną dotychczasowej instalacji oraz wszystkich źródeł ogrzewania na paliwo stałe;
- zestawienie planowanych działań termomodernizacyjnych oraz dokumentacja fotograficzna budynku, jeżeli takie
działania są planowane i zostały ujęte w audycie;
- wykaz właścicieli budynku z podaniem udziału w nieruchomości;
- inne.
Wykaz dokumentów, które Wnioskodawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:
- pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy);
- dokumentację techniczną Projektu.
Wykaz dokumentów, które Beneficjent musi dostarczyć po realizacji zadania:
- faktura sporządzona przez Wykonawcę wraz z kosztorysem powykonawczym;
- protokół odbioru prac podpisany przez Beneficjenta, Wykonawcę instalacji oraz osobę z Urzędu Miasta upoważnioną
do przeprowadzenia kontroli.
Oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Programu;
2. zapoznałem się z Regulaminem Udzielenia dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta
Olsztyna;
3. posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;
4. budynek posiada zainstalowany Stary system ogrzewania;
5. przyjmuje do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

……………………………………
miejscowość, data

………………………………………
podpis Wnioskodawcy

Do wniosku załączam:
1. ………………………………………………………………………………………………..
2.

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

3.

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

*) niepotrzebne skreślić
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