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UCHWAŁA NR XXI/187
RADY GMINY MUCHARZ
z dnia 15 listopada 2017 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinasowanie wymiany źródła ciepła
w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu realizowanego
przez gminę Mucharz pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” ze środków pozyskanych
w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 403 ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dot. pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.),
po dokonaniu zgłoszenia projektu uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rada
Gminy Mucharz na wniosek Wójta Gminy Mucharz uchwala co następuje:
§ 1. Gmina Mucharz celem poprawy jakości powietrza na terenie gminy przystąpiła do realizacji projektu
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych
gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” w ramach którego przyznawana będzie dotacja celowa dla osób
fizycznych (Mieszkańców) na wymianę starego paleniska na paliwa stałe, na nowoczesny niskoemisyjny kocioł
i ogrzewacz pomieszczeń na biomasę i/lub na węgiel, zgodnie z regulaminem stanowiącym zał. Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach
mieszkalnych realizowane będzie na zasadach określonych w niniejszej uchwale, zgodnie z okresem realizacji
projektu, tj. do dnia 31.12.2018 r.
§ 3. 1. W przypadku osób fizycznych posiadających tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego, na części którego prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność dochodowa,
udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła, o której mowa w §1 stanowi pomoc de minimis, a jej udzielenie
następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dn. 24.12.2013 r.).
2. W przypadku, o których mowa w §3 ust. 1, uzyskanie dotacji do wymiany źródła ciepła nie wymaga
notyfikacji Komisji Europejskiej, o której mowa w art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mucharz.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Fila
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Zał. Nr 1
do Uchwały nr XXI/187
Rady Gminy Mucharz
z dnia 15.11.2017 r.

Regulamin
Udzielania dotacji na dofinasowanie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych
i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu realizowanego przez gminę
Mucharz pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł
ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa
stałe)” ze środków pozyskanych w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Regionalna polityka energetyczna, działanie
4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej
emisji - paliwa stałe, z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Programie i Regulaminie.
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Dotację celową może otrzymać Mieszkaniec (tj. Właściciel/osoba upoważniona budynku
mieszkalnego lub wyodrębnionego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy
Mucharz) który:
1. Złożył wypełnioną i podpisaną ankietę udziału w projekcie.
2. Poddał lub podda się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją zadania wg.
metodyki przyjętej przez IZ RPO WM, będącej załącznikiem do regulaminu konkursu
RPMP.04.04.03.IZ.00-12-102/16, w którym przyjęty zostaje minimalny standard efektywności
energetycznej budynku. Spełnienie tego wymogu, oznacza brak konieczności przeprowadzania
modernizacji energetycznej budynku. Warunek ten zostanie spełniony
w przypadku
gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2x rok)
dla domów jednorodzinnych.
Przeprowadzane w ramach projektu oceny energetyczne budynków są bezpłatne dla właściciela
budynku, również w przypadku jego ostatecznej decyzji o odstąpieniu od wymiany źródła ciepła.
Oceny energetyczne są realizowane i finansowanie przez Województwo Małopolskie.
3. Wykona modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z oceny energetycznej
budynku lub lokalu w terminie wskazanym w umowie, jeśli tego rodzaju konieczność wynika z
przeprowadzonej oceny energetycznej.
Po spełnieniu przez Mieszkańca warunków określonych w pkt. I, o udziale w projekcie decyduje
kolejność zgłoszeń (tj. daty wpływu złożonej, wypełnionej i podpisanej ankiety udziału
w projekcie).
Szczegółowe
warunki przyznawania, wykorzystania i rozliczania dotacji, zawarte zostały
w Umowie, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Ogółem w całym okresie realizacji projektu, tj. do dnia 31.12.2018 r. udzielonych zostanie nie mniej
niż 34 dotacji.
Dotacja, w formie refundacji przysługuje jednorazowo do budynku/lub lokalu mieszkalnego.
Wysokość dotacji do urządzeń grzewczych zróżnicowana jest w zależności od mocy grzewczej kotła i
wynosi nie więcej niż:

* 550 zł/ kW dla zapotrzebowania do 10 kW (łącznie) mocy wyznaczonej w wyniku
przeprowadzonej oceny energetycznej,
* 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW (łącznie) mocy wyznaczonej w
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wyniku przeprowadzonej oceny energetycznej,
* 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW (łącznie) mocy wyznaczonej w
wyniku przeprowadzonej oceny energetycznej,
* 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w wyniku
przeprowadzonej oceny energetycznej;
Poziom przyznanego dofinansowania wskazany w pkt VI Regulaminu nie może przekroczyć
8 000 zł, ani też 100 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Mieszkańca.
W przypadku, gdy Mieszkaniec jest podmiotem, nieposiadającym prawa do ubiegania się
o zwrot/odliczenie podatku VAT, kosztem kwalifikowanym zadania jest koszt wyrażony w
kwotach brutto. W przypadku pozostałych podatników podatku od towaru i usług, kosztem
kwalifikowanym zadania jest koszt wyrażony w kwotach netto.
Przewodniczący Rady Gminy
Anna Fila
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Zał. Nr 1 do Regulaminu
Stanowiącego załącznik do Uchwały nr
XXI/187 Rady Gminy Mucharz
z dnia
15.XI.2017 r.

UMOWA nr………
zawarta w Mucharzu w dniu………………………. 2017 roku
do projektu pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w
indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” realizowanego w ramach konkursu nr
RPMP.04.04.03.-IŻ.00-12-102/16 z Działania 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,
Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) –SPR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
pomiędzy stronami:
Gminą Mucharz, 34-106 Mucharz 226, NIP: 551 26 18 591
reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mucharz – Wacława Wądolnego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mucharz– Rafała Cyganka
zwaną w dalszej części umowy Gminą,
a
Panem/nią………………………………………………………………………………………… zam. ............... .........................,
PESEL ....................................,/seria nr dokumentu tożsamości / ………………………………/ i
Panem/nią………………………………………………………………………………………… zam. ............... .........................,
PESEL ....................................,/seria nr dokumentu tożsamości / ………………………………/*
zwanym dalej Mieszkańcem.

o następującej treści:

§ 1.
Przedmiot umowy
1. Mieszkaniec oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w ..................... działka
ewidencyjna nr ........ obręb ........jednostka ewidencyjna ....... zabudowanej budynkiem mieszkalnym o
numerze…… w którym będzie realizowane zadanie*.
lub
Mieszkaniec oświadcza, że jest współwłaścicielem nieruchomości położonej
w ………………. w udziale wynoszącym .................... działka ewidencyjna nr ........ obręb ........jednostka
ewidencyjna .............. zabudowanej budynkiem mieszkalnym o numerze……………. w którym będzie
realizowane zadanie*.
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i jako współwłaściciel tej nieruchomości oświadcza, że posiada zgodę większości współwłaścicieli nieruchomości na
realizację zadania opisanego poniżej oraz na zawarcie umowy udzielenie dotacji. **

lub
Mieszkaniec oświadcza, że przysługuje mu tytuł prawny w postaci .................. do lokalu nr ..........
w………………. działka ewidencyjna nr ........ obręb........jednostka ewidencyjna…………………
2. Przedmiotem umowy jest trwała zmiana systemu ogrzewania, polegająca na wymianie starego paleniska
na paliwa stałe, na nowoczesny niskoemisyjny kocioł i ogrzewacz pomieszczeń na biomasę
i/lub
na węgiel, zwana dalej zadaniem,
obejmująca :
1) demontaż starego źródła ciepła;
2) zakup i montaż nowego źródła ciepła na paliwo stałe ( tj. na węgiel i/lub biomasę), które charakteryzuje się
obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla
produktów związanych
z energią, (tj. maksymalna emisja pyłu z kotła przy jego pracy pełną
mocą nie może być wyższa niż 40 mg/m³, co oznacza, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł
wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań
ekoprojektu).

3. Mieszkaniec oświadcza, że wytworzona w ramach zadania energia cieplna będzie wykorzystywana w
okresie realizacji i trwałości projektu tylko/nie tylko* na potrzeby gospodarstwa domowego.
W
przypadku zmiany sytuacji należy o tym niezwłocznie poinformować Gminę.
4. Mieszkaniec oświadcza, że w budynku w którym realizowane jest zadanie jest/nie jest* prowadzona
działalność gospodarcza.

§ 2.
Termin i sposób wykonywania zadania
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia .......................... do dnia........................ roku.
2. Mieszkaniec oświadcza, że:
1) przy realizacji zadania dopełni wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących przepisów
prawa,
2) zadanie zostanie wykonane na zasadach określonych niniejszą umową,
3) w ramach rozliczenia poniesionych kosztów zadania przedłożone zostaną: wniosek o refundację
i oryginały dokumentów, o których mowa w § 4 niniejszej umowy,
4)upoważnia Gminę Mucharz do rozpowszechniania w dowolnej formie informacji
o
przeprowadzonej inwestycji, przedmiotu i celu, na który przyznano środki oraz informacji
o
wysokości przyznanych środków. Wymienione powyżej dane będą rozpowszechniane wyłącznie dla realizacji
Projektu i celu określonego w Projekcie.
3. Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody Wójta Gminy
Mucharz wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
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4. Mieszkaniec ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałew związku z
realizacją zadania.

§ 3.
Wyliczenie wysokości dotacji zadania i jej wypłata
1.

Gmina Mucharz zobowiązuje się do refundacji części kosztów poniesionych przez Mieszkańca na wymianę :
1). Urządzeń grzewczych, w wysokości:
………………………………………………………… X ………………………………………………………………. =………
(kwota ustalonego przez Zarząd Województwa) x (kilowat obliczonej mocy nowego źródła ciepła, =
Małopolskiego dofinansowania)

po modernizacji, wzięty z oceny energetycznej budynku1)

2). Instalacji wewnętrznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
którego zakres określony został w ocenie energetycznej budynku, w wysokości poniesionego kosztu,
lecz nie więcej niż 1000,00 zł, *
2.
3.

4.
5.
6.

I.

Łączna
wysokość
dotacji
nie
przekroczy
kwoty
(ppkt
1)+2)):
…………………….
(słownie)………………………………………………………………………………………………………………………..……
Udzielona dotacja, wypłacona w formie refundacji poniesionego kosztu jest/niej jest* pomocą publiczną de
minimis, zgodnie z warunkami określonymi w ................... nr ................ z dnia .............. r. w sprawie
...........................................................),lub w ramach programu pomocowego o numerze ........ zgodnie z
warunkami określonymi w ………... i stanowi równowartość……………… euro*.
Wypłata dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania, otrzymania kompletnego wniosku
i
zaakceptowania rozliczenia oraz pozytywnym wyniku kontroli, w terminie do 30 dni, przelewem na konto
bankowe Mieszkańca wskazane we wniosku o refundację.
Za dzień przekazania dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Gminy.
Mieszkaniec z tytułu realizacji zadania nie będzie/ będzie* korzystać z prawa odliczenia podatku VAT.

§ 4.
Zasady refundacji zadania

Po
zakończeniu
realizacji zadania, Mieszkaniec
składa
pisemny
wniosek
o
refundację,
najpóźniej w terminie, do dnia……………………, pod rygorem wygaśnięcia roszczenia z tytułu zawartej
umowy, 31.12.2018 r. wraz z załącznikami:

1. Oryginał faktur VAT i/lub rachunków, wystawionych na Mieszkańca2, potwierdzających poniesione
wydatki, na którym gmina sporządzi adnotację „przedłożono do refundacji” i po skserowaniu zwróci
Mieszkańcowi. Jeśli faktury i/lub rachunki nie zawierają kalkulacji poniesionych kosztów, Mieszkaniec
załącza dodatkowo odrębny dokument potwierdzony przez Wykonawcę i Mieszkańca zawierający
kalkulację poniesionych kosztów . Faktura/rachunek muszą zawierać takie dane jak:
1) datę (dd.mm.rr.) dokonania sprzedaży i wystawienia faktury VAT/ rachunku *, w terminie realizacji zadania
określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
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2) adres odbiorcy/nabywcy faktury VAT/ rachunku* zgodny z adresem Mieszkańca wykazanym w umowie.
3) nazwę usługi wykonanej w ramach zadania zrealizowanego zgodnie z zapisem § 1 niniejszej umowy, ze
wskazaniem jego lokalizacji, o ile lokalizacja ta różni się od adresu Mieszkańca.
4) wartość (brutto/netto) obejmującą koszty inwestycyjne zrealizowanego zadania, o których mowa w § 3
umowy.
5) forma zapłaty za fakturę VAT/rachunek*,
Faktury VAT/rachunki* nie spełniające wymogów określonych niniejszą umową nie zostaną uwzględnione.

2. Dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki;
3. Sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcę dokonującego wymiany systemu ogrzewania
protokół odbioru technicznego lub zaświadczenie zawierające co najmniej:

II.

1) potwierdzenie demontażu lub trwałego odłączenia starego źródła ciepła, wraz
z informacją
o mocy (w kW) zdemontowanego kotła (nie dot. pieców kaflowych).
2) potwierdzenie montażu nowego źródła ciepła oraz dane techniczne zainstalowanego źródła ciepła tj. moc
kotła w kW, sprawność cieplna, rodzaj i szacowane zużycie paliwa;
3) termin wymiany kotła,
4) liczbę trwale wyłączonych palenisk lub kotłów na paliwa stałe (starej generacji),
4. Aktualny certyfikat energetyczno-emisyjny, wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację
Centrum Akredytacji – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
5. Potwierdzenie złomowania Starego źródła ciepła;
W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do zakresu wykonania zadania oraz wykonanych parametrów,
Gmina zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie w całości
zadania.

III. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o refundację, gmina wezwie pisemnie Mieszkańca do
jego uzupełnienia w terminie 7 dni. Za skuteczne uznaje się również przekazanie informacji faksem lub
mailowo.
IV. Niezastosowanie się do wezwania może być podstawą do odmowy wypłaty kwoty dotacji.
V. Niewykonanie zadania z winy Mieszkańca w terminie określonym w § 2 ust. 1 może być podstawą
odmowy wypłaty dotacji.
VI. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących nie wykonanie zadania, Mieszkaniec
niezwłocznie powiadomią o tym fakcie Urząd Gminy w Mucharzu.
VII. Obowiązek rozliczenia przyznanej refundacji stosownie do przepisów prawa podatkowego spoczywa
na Mieszkańcu.

§ 5.
obowiązki Mieszkańca:
I.

Mieszkaniec zobowiązany jest do:

1. realizacji zadania z należytą starannością, ponoszenia wydatków celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację
zadania oraz osiągnięcie zaplanowanych dla przedsięwzięcia wskaźników.
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2. poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją zadania wg. metodyki przyjętej przez
IZ RPO WM, będącej załącznikiem do regulaminu konkursu.
Przyjęty zostaje minimalny standard efektywności energetycznej budynku, spełnienie którego oznacza brak
konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.
Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W
nie większą niż 150 kWh/(m2x rok) dla domów jednorodzinnych, co zostało ustalone w trakcie
przeprowadzonej oceny energetycznej budynku.
3. przeprowadzenia modernizacji energetycznej budynku w okresie realizacji zadania w zakresie wynikającym z
oceny energetycznej budynku ( dotyczy tylko tych budynków, które nie spełniają minimalnych standardów
efektywności energetycznej).
4. zastosowania urządzenia grzewczego o parametrach spełniających wymogi opisane
w §1 ust 2
umowy.
5. trwałej likwidacji starego kotła, jego bezpieczną utylizację oraz użytkowania wyłącznie dofinansowanego
systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w gospodarstwie domowym/ budynku użytkowanym
przez kilka indywidualnych gospodarstw domowych.
6. utrzymania trwałości projektu, w tym nie wprowadzania nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiającego
spalanie odpadów.
7. wyposażenia kotłów spalających biomasę w automatyczny podajnik paliwa oraz do nieinstalowania rusztu
awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.
8. używania tylko i wyłącznie paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta.
9. zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem.
10. poddania się kontroli poprzez udostępnienie miejsca realizacji projektu zarówno Gminie jak
i
przedstawicielom IZ RPO WM, w tym umożliwienia pobrania próbki paliwa w celu zbadania jej parametrów
oraz udostępnienia miejsca składowania opału.
II. W przypadku niedotrzymania opisanych powyżej warunków Mieszkaniec zobowiązany jest zwrotu całości lub
części dofinansowania.

§6
Kontrola u Mieszkańca
1. Gmina sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Mieszkańca.
2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu
w okresie
trwałości projektu.
3. Prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Mucharz, w miejscu realizacji zadania.
4. Mieszkaniec wyraża zgodę na kontrolę realizacji zadania przez upoważnionego pracownika Gminy w zakresie:
- wykonania obowiązku likwidacji starego kotła,
-użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
-eksploatowanych urządzeń grzewczych, szczególnie pod względem nie wprowadzania w nim
nieuprawnionych modyfikacji (np. dorobiony dodatkowy ruszt),
-wyników przeprowadzonej modernizacji energetycznej budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi w ocenie
energetycznej budynku,
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- przestrzegania używania paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta urządzenia w instrukcji
użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez Mieszkańca na pobranie
i zbadanie
parametrów próbki paliwa,
- warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,
- wypełnienia pozostałych warunków uwzględnionych w zawartej umowie,
- zgodności stanu faktycznego wykonanego zadania z dokumentami przedłożonymi wraz
z
wnioskiem o rozliczenie refundacji w terminie do 5 lat, licząc od końcowej daty realizacji zadania, o której
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
- na każdym etapie realizacji umowy celem potwierdzenia wykonania zadania do rozliczenia refundacji.
5. Kontrolujący dokonują ustalenia stanu faktycznego na podstawie oględzin oraz zebranych
w toku
kontroli dowodów. Oględziny przeprowadza się w obecności Mieszkańca.
6. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń sporządza
się protokół. Protokół podpisują osoba kontrolująca i pozostałe osoby uczestniczące w tej czynności.
7. W przypadku niemożności zebrania wystarczających dowodów do przygotowania informacji pokontrolnej
sporządza się notatkę podpisaną przez osobę kontrolującą. Do czasu dostarczenia wymaganych dowodów,
bieg terminu zostaje przerwany.
8. Wyniki kontroli potwierdzające prawidłową realizację projektu lub usunięcie uchybień
i
nieprawidłowości wskazanych w informacji pokontrolnej, zgodnie z wydanymi zaleceniami lub
rekomendacjami, są warunkiem dokonania refundacji na rzecz Mieszkańca.

§ 7.
Zwrot udzielonej dotacji i naliczanie odsetek
1. Udzielona dotacja podlega zwrotowi na następujących zasadach w wypadku:
1) zaprzestania używania proekologicznego systemu grzewczego, na który otrzymano dotację
z przyczyn zależnych od Mieszkańca.
2) wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach
publicznych ,to jest wykorzystania dotacji niezgodne z przeznaczeniem, pobrania nienależnego lub w nadmiernej
wysokości.

2. Termin zwrotu udzielonej dotacji ustala się do 30 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca,
w
którym stwierdzono okoliczność, o której mowa w ust. 1 pkt 1) lub 2).
3. Dotację podlegająca zwrotowi Mieszkaniec wpłaca na wskazany w piśmie rachunek bankowy Urzędu
Gminy w Mucharzu.
4. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust 2, wykorzystanej niezgodnie
przeznaczeniem, nienależnie pobranej lub w nadmiernej wysokości, naliczane są odsetki
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 8.
Rozwiązanie umowy

z
w
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1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, których Strony
nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i za które Strony nie ponoszą

odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonanie umowy.
2. Skutki finansowe wynikające z rozwiązania umowy i zwrot środków finansowych, strony określą
w
sporządzonym, w formie pisemnej, protokole. Protokół wymaga podpisu obu Stron umowy.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Gminę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odmowy poddania się
kontroli, o której mowa w § 5 umowy przez Mieszkańca.

§ 9.
Odmowa wypłacenia dotacji
1. Gmina odmówi wypłacenia dotacji w przypadku stwierdzenia:
1) Niewykonania prac określonych w § 1 umowy.
2) Niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi jako załączniki do wniosku
o refundację.
3) Niezrealizowania zadania w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, o ile zmiana terminu umowy
nie zostanie wprowadzona w drodze aneksu, na wniosek Mieszkańca złożony przed upływem terminu realizacji
zadania określonym w § 2 ust. 1 umowy.

4) Niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w § 4 ust. IV.

§ 10.
Odpowiedzialność wobec osób trzecich.
Mieszkaniec ponosi wyłączną
w związku z realizacją zadania.

odpowiedzialność

wobec

osób

trzecich

za

szkody

powstałe

§ 11.
Archiwizacja i przechowywanie dokumentów
1. Mieszkaniec ma obowiązek przechowywania i archiwizowania dokumentacji ogólnej Projektu (m.in. oryginałów
umowy o dofinansowanie, aneksów), dokumentacji merytorycznej (m.in. oryginałów dokumentów dotyczących
inwestycji budowlanej – kosztorysów, dziennika budowy, protokołów odbioru, oryginałów dokumentów
dotyczących zakupów sprzętu i wyposażenia – certyfikatów, gwarancji, licencji, oryginałów aktów notarialnych,
umów zawieranych w związku
z realizowanym Projektem, oryginałów informacji z kontroli
przeprowadzanych przez uprawnione do tego podmioty.
2. Mieszkaniec zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu przez okres pięciu
lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu.

3. Mieszkaniec, który otrzymał dofinansowanie stanowiące pomoc publiczną, jest zobowiązany do przechowywania
dokumentów przez okres 10 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy lub od dnia przyznania pomocy w ramach
Projektu

§ 12.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz wytyczne i przepisy
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dotyczące konkursu RPMP.04.04.03.IZ.00-12-102/16, w ramach którego otrzymano wsparcie na realizację
projektu, o którym mowa na wstępie umowy.

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia niniejszej umowy i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają,
pod rygorem nieważności formy pisemnej.
3. Wszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Gminy
Mucharz.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Gminy, jeden dla Mieszkańca.

Gmina :
.............................

Mieszkaniec:
..................................

Załącznik do umowy:
1. Tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu ( np. akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa użyczenia , umowa
najmu , numer lub wypis z ksiąg wieczystych itp.)
2. Oświadczenie współwłaściciela wyrażającego zgodę na realizację zadania. * - jeśli dotyczy.
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis . * - jeśli dotyczy
* - niepotrzebne skreślić
** - dotyczy współwłasności nieruchomości , przy czym zgoda większości oznacza 50% + 1 udziałów we
współwłasności.

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Fila
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Mucharz ………………….. 2017 r.
…………………………………………….
Nazwa i adres beneficjenta/partnera

…………………………………………………….
miejscowość i data

Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w
ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
Oświadczam, iż ............................................................................................................................
(nazwa Wnioskodawcy)

zamieszkały: Województwo MAŁOPOLSKIE, powiat WADOWICKI, Gmina MUCHARZ
.............................................................................................................................,
(kod pocztowy, miejscowość, numer domu,)

w ciągu bieżącego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych

:

a) otrzymałem/a/o pomoc de minimis *
b) nie otrzymałem/a/o pomoc de minimis *
* niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
W przypadku otrzymania pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku należy załączyć kopie zaświadczeń wydane na podstawie przepisów
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz wypełnić tabelę.
...................................................
(data i podpis)
UWAGA: Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. Nr 123, poz. 1291) w przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej, o
których mowa w art. 39 oraz art. 40 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze
decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 euro.
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Informacja o otrzymanej pomocy de minimis1
Lp.

Organ
udzielający
pomocy

Podstawa
prawna
otrzymane
j pomocy2

Dzień
udzielenia
pomocy3
(dzień miesiąc rok)

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub
umowy

Forma
pomocy4

Wartość
brutto5

w PLN

pomocy

w EUR6

Razem
pomoc de
minimis

..........................................................
(data i podpis)
1 Należy wypełnić z uwzględnieniem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w ciągu bieżącego roku
budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L
379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku
budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie
przekroczy równowartości 200 000 EURO. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków
bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
2 Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego).
3 Dzień nabycia przez wnioskodawcę prawa do skorzystania z pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi
podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego – terminy określone w art. 2 pkt.11 lit. a-c ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4 Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje,
poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności
podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich beneficjenta
w stosunku do konkurentów.
5 Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194,
poz. 1983 i z 2006 r. Nr 183, poz. 1355), wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
6 Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291) - równowartość pomocy w euro ustala się według
kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
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……………...…………………………

(imię i nazwisko)
……………...…………………………

(adres zamieszkania)
……………...…………………………

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Ja…………………………………………………………………………………… niżej podpisany/a*
legitymujący/a* się dowodem osobistym seria, nr ……………………………….……...……………
oświadczam, że:
wyrażam
zgodę
na
wykonanie
przez
Pana/Panią*
………………………...…………………..,
zam.
……………………………………………..….…………jego/jej* kosztem i staraniem zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.

„Obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Mucharz, poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych
gospodarstwach domowych (paliwa stałe)” z programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji –
SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 – polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
proekologiczne w budynku/lokalu* mieszkalnym będącym naszą współwłasnością, położonego w
miejscowości ……..……………………………………………… nr……….… polegającej na likwidacji wszystkich dotychczasowych
służących ogrzewaniu pieców/kotła c.o.* opalanych paliwem stałym i zainstalowaniu nowoczesnego,
niskoemisyjnego kotła na węgiel/biomasę* .
W ww. budynku/lokalu* mieszkalnym nie ma innego źródła ciepła centralnego ogrzewania.
Zapoznałem/am* się z Regulaminem i wzorem umowy określającym zasady udzielania dotacji i
realizacji wyżej opisanego Zadania i je akceptuję .
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie refundacji części kosztów związanych ze zmianą
systemu ogrzewania na proekologiczny w budynku/lokalu* mieszkalnego będącego moją
współwłasnością w całości na rzecz Pani/Pana*.............................................................................

……………………………………………………………………….

(data i podpis)
* niepotrzebne skreślić

