UCHWAŁA NR XL/386/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza
na terenie Miasta i Gminy Pleszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 ze zmianami), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2021 poz. 1973), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta
i Gminy Pleszew, wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do uchwały § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dotacja może być udzielana podmiotom, które dokonają wymiany kotła zainstalowanego
w budynku oddanym do użytku, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę przed 1 maja 2018 r.”;
2) w załączniku nr 1 do uchwały § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Przekazanie dotacji celowej nastąpi po rozliczeniu zadania na podstawie formularza - „Sprawozdanie
z wykorzystania z dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na poprawę jakości powietrza”
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.”;
3) w załączniku nr 1 do uchwały § 9 otrzymuje brzmienie:
„Miasto i Gmina Pleszew dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia
w pięcioletnim okresie trwałości w budynku/lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem”;
4) załącznik nr 2 do Zasad otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.
5) załącznik nr 3 do Zasad otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pleszewie
Adela Grala - Kałużna
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/386/2021
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 2021 r.
„WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ
1. NAZWA I ADRES WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko
Adres
zamieszkania
Nr telefonu
2. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI
Adres realizacji zadania
Tytuł prawny do
nieruchomości
NIP/PESEL
3. INFORMACJE O ZADANIU INWESTYCYJNYM
Istniejące źródło ciepła
- typ i moc kotła opalanego paliwem stałym,
- rodzaj i średnie zużycia paliwa stałego/rok
- powierzchnia użytkowa lokalu/budynku
Planowane źródło ciepła:
- typ i moc kotła,
4. PRZEWIDYWANE REZULTATY, KTÓRE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE W WYNIKU REALIZACJI ZADANIA

5. WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA – ZAKUP I MONTAŻ ŻRÓDŁA CIEPŁA
Całkowity koszt realizacji zadania, w tym:
- własne środki
- inne środki (wymienić jakie:
……………………………………………)
- wnioskowana kwota z dotacji
Wnioskowana dotacja stanowi

% kosztów

6. Załączniki do wniosku zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej, na zadania z zakresu poprawy jakości
powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)
2. Pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego imiennie
współwłaściciela.
3. Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (wystawione na wnioskodawcę) o ile przepisy tego wymagają.
4. Zdjęcie wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła.
5. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć:
a) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową;
b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy,
c) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia, określającą zasady finansowania tej
inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi lub Zarządcy do składania wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia i zawarcia umowy z Miastem i Gminą Pleszew.
6. Umowa z dostawcą gazu, jeżeli nieruchomość podłączona została do sieci gazowej przed dniem złożeniem wniosku.
7. Oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług (dotyczy przedsiębiorców).

Oświadczam, że:
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1. budynek został oddany do użytku, na podstawie pozwolenia na budowę uzyskanego przed dniem 1 maja
2018 r.,
2. zapoznałam/em się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku tj. Zasadami udzielania dotacji
celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz rozumiem
zawarte w nich prawa i obowiązki,
3. łączna kwota dofinasowania planowanego do realizacji przedsięwzięcia ze wszystkich środków
publicznych nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
…………………………….
miejscowość i data

……………………………………..
podpis Wnioskodawcy

Potwierdzam kompletność złożonych dokumentów wymieniowych we wniosku.
…………………………….
data
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/386/2021
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 28 grudnia 2021 r.
„Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na
poprawę jakości powietrza
dotyczy Umowy nr……………. z dnia…………………..
1. Zestawienie faktur /rachunków do rozliczenia dotacji celowej:

Lp.

Nr faktury/
rachunku

Data
faktury/
rachunku

NIP
Wystawcy

Treść
faktury/
rachunku

Data
zapłaty

Kwota
w zł

Nr pozycji
w księgach
rachunkowych

w tym
z przyznanej
dotacji celowej
z budżetu MiG
Pleszew

Ogółem
2. Całkowity koszt realizacji zadania ....................................................................................................
3. Źródło finansowania zadania:
- środki z dotacji Miasta i Gminy Pleszew..............................................................................................
- środki własne........................................................................................................................................
- inne (wymienić jakie)...........................................................................................................................
4. Harmonogram realizacji zadania:
- data rozpoczęcia..................................................................................................................................
- data zakończenia.................................................................................................................................
5. Miejsce realizacji zadania ..................................................................................................................
7. Numer konta do przekazania dotacji………………………………………………………………...
8. Oświadczam, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia w budynku/lokalu:
1) nie są zainstalowane oraz użytkowane źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według
normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
2) wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub
przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) spełniają
docelowe wymagania obowiązujących na terenie położenia budynku/lokalu aktów prawa miejscowego,
w tym uchwały antysmogowej województwa wielkopolskiego,
3) użyte zostały wyłącznie fabrycznie nowe wyroby budowlane, które zostały użyte i zamontowane po raz
pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej,
4) łączna kwota dofinasowania zrealizowanego przedsięwzięcia ze wszystkich środków publicznych
nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
..........................................
podpis Wnioskodawcy
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Załączniki:
1) faktury, rachunki świadczące o poniesionych kosztach wystawione na Wnioskodawcę z wyodrębnioną
wartością netto dla każdej pozycji i dla wartości całkowitej, a w przypadku braku wyraźnie określonego
zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne
zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład całej kwoty, ujętej na fakturze VAT bądź
rachunku,
2) imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali,
potwierdzający fizyczną likwidację starego kotła opalanego paliwem stałym. W przypadku pieca kaflowego
dokument od kominiarza potwierdzający trwałe odłączenie źródła ciepła od przewodów kominowych.
3) umowa z dostawcą medium grzewczego (dotyczy kotłów gazowych) dla Wnioskodawców, którzy
podłączyli nieruchomość do sieci gazowej po dniu złożenia wniosku,
4) protokół odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności w przypadku podłączenia do sieci
gazowej, a dla pozostałych zadań protokół odbioru prac wykonawcy realizującego zadanie zaakceptowany
przez Wnioskodawcę,
5) karta produktu i etykieta energetyczna źródła ciepła,
6) zdjęcie tabliczki znamionowej,
7) w przypadku kotła na paliwo stałe:
a) certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign),
b) umowa licencyjna (lub dokument równoważny) dla producenta źródła ciepła na posługiwanie się
certyfikatem wystawionym na inną firmę."
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.
W załaczniku nr 1 do uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy
jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew:
1) wprowadzono błędne zapisy w § 2 ust. 2 i § 6 ust. 3,
2) zaistniała rozbieżność w nazewnictwie formularza rozliczeniowego pomiędzy § 9, a załącznikiem nr 3
do Zasad,
3) wprowadzono niezgodne z przepisami oświadczenie o odpowiedzialnośći karnej w załączniku nr 2 i
załączniku nr 3 do Zasad.
Powyższe nieprawidłowości wymagają dokonania korekty celem poprawnego i zgodnego z
przepisami funkcjonowania programu dotacyjnego.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały uznaje się za zasadne.
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