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UCHWAŁA NR L/359/2018
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/353/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2017 poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 403 ust. 5 oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze. zm.), Rada Miejska w Tuchowie uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIX/353/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe (dalej jako „Uchwała”), wprowadza się następujące
zmiany:
1) W Regulaminie Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych – Paliwa stałe (dalej jako „Regulamin”) stanowiącym
załącznik do nr 1 do uchwały ulega zmianie postanowienie § 13, które otrzymuje następujące nowe
brzmienie:
„§ 13. Zwrot dotacji. W przypadkach, gdy Dotacja udzielona Odbiorcy końcowemu zostanie
wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub zostanie pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, podlegać ona będzie zwrotowi do budżetu Gminy, zgodnie z dyspozycją art. 252 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;”;
2) W załączniku do nr 2 do Regulaminu ulega zmianie postanowienie § 7 ust. 1, które otrzymuje następujące
nowe brzmienie:
„1. Odbiorca końcowy zobowiązany jest do zwrotu Gminie otrzymanej dotacji w przypadku
wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, zgodnie z dyspozycją art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.”;
3) Ulega zmianie załącznik nr 1 do Regulaminu pt. „Deklaracja uczestnictwa”, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.
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§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Ryszard Wrona
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Załącznik do Uchwały Nr L/359/2018
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 28 lutego 2018 r.
DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Załącznik nr 1 do regulaminu
Deklaracja uczestnictwa w Programie dla mieszkańców gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych
Dane Wnioskodawcy
posiadającego prawo własności
do budynku/lokalu
wyodrębnionego#
Adres budynku/lokalu
wyodrębnionego#
(ulica, nr domu, miejscowość)
Adres zamieszkania
Wnioskodawcy
Adres do korespondencji
(jeżeli inny niż powyżej)
Nr telefonu (obowiązkowo)
Adres e-mail
Powierzchnia
użytkowa budynku /
lokalu
wyodrębnionego (m2)

Nr ewidencyjny działki/ obręb
Wykazanie prawa własności do
nieruchomości (np. numer
Księgi Wieczystej, akt
własności, umowa)
Ogrzewana powierzchnia
budynku / lokalu
wyodrębnionego (m2)
Rodzaj obecnie stosowanego
opału oraz ilość spalonego
opału
w ciągu roku (t)

Budynek po przeprowadzonej
termomodernizacji
(wymienione okna, budynek
prawidłowo ocieplony)

Rok budowy

Maksymalna moc cieplna istniejącego
kotła (kW)
□
węgiel
gruby

□
węgiel orzech

□
koks

□
miał

□
inne
……………

.......... t

.......... t

.......... t

.......... t

.......... t

□ NIE
Planowana jest termomodernizacja w ……. roku.
□ TAK
Termomodernizacja wykonana w ……. roku.
…………………………………………………………………………………
…………………….
(Jeśli TAK, proszę opisać zakres
wykonanej termomodernizacji)
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TAK
□

NIE
□

2018
Deklarowany termin wymiany źródła □ I kwartał
ciepła
□ II kwartał
(właściwe zaznaczyć)
□ III kwartał
□ IV kwartał
Planowane nowe źródło ciepła
□
paliwa stałe
(rodzaj opału)
(właściwe zaznaczyć)
(kocioł klasy 5)
Maksymalna moc cieplna
planowanego źródła ciepła w kW
(co najmniej 30% niższa niż moc
istniejącego źródła)

2019
□ I kwartał
□ II kwartał
□ III kwartał
□ IV kwartał

2020
□ I kwartał

□
Inne

………. kW

Oświadczam, że:
·jestem/śmy właścicielem/ami budynku/ lokalu wyodrębnionego opisanego w deklaracji uczestnictwa,
·budynek jest oddany do użytku,
·podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest planowane w okresie do 2023 r.,
·zapoznałem się z Regulaminem Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych - paliwa stałe i akceptuję postanowienia
w nim zawarte,
·wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej przez Gminę
Tuchów oraz Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Małopolskiego 2014-2020 w lokalu, którego jestem właścicielem / współwłaścicielem, na każdym etapie
realizacji projektu aż do zakończenia okresu trwałości Projektu,
·zobowiązuję się do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń / decyzji / zgłoszeń wynikających
z prawa budowlanego, jeśli wymaga tego zakres inwestycji,
·wszystkie informacje zawarte w niniejszej deklaracji uczestnictwa są prawdziwe.
Do deklaracji załączam/y ocenę energetyczną lokalu oraz kopię dokumentu potwierdzającego prawo
własności właściciela do lokalu, a w przypadku współwłasności lokalu – pisemne oświadczenie
współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację w lokalu działań.
………………………………………………………..
Data

………………………………………………………..
Podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tuchów,
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane
z ograniczeniem niskiej emisji w gminie Tuchów,
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania na
zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji w gminie Tuchów.

