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OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKOW - WYMIANA KOTŁOW
Burmistrz Mieroszowa ogłasza nabór Wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków
budZetu Gminy Mieroszów pochodzących z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia
służącegoochronie powietrza polegającego na wymianie wIaz z likwidacją starego żródłana
nowę ekologiczne źrodłociepła, realizowany na zasadach określonych w Uchwale
Nr Lll232l18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 sĘcznia 2018 roku.

1.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dofinansowaniem mogą byó objęte przedsięwzięcia związanę z ograniczenięm niskiej emisji,
zlokaltzowane na terenie Gminy Mieroszów, polegające na:
1) wymianię vłraz z likwidacją wszystkich dotychczasowych źrodeŁ ciepła zasllanych
paliwami stałymi lub biomasą, na nowoczesne fuódła ciepła:
a) kotły gazowe)
b) kotły na lekki olej opałowy,
c) piece zasilane prądem elektrycznym,
d) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla
kotłów klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012), wyposazone w automatyczny podajnik
paliwa, Niedopuszczalnejest wyposażenie w ruszt awaryjny ani elementy umozliwiające jego
zamontowanie,

2. Od zasaĘ likwidacji dotychczasowego fuódła ciepła opartego na paliwie stałym można
odstąpić wprzypadku:
1) edy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub objęte są ochroną konserwatora
zabytków, pod warunkiem trwałego usunięciapołączenia pieca zprzewodem kominowym,
2) zamontowania grzńek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego
usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym.
W powyższych przypadkach konieczne jest trwałe odłączenie pieca od przewodu
kominowego poświadczone opinią kominiarską.

InwesĘcje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym,
tj. posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgloszenia.

Zadania realŁowane w ramach wnioskowanej dotacji muszą być zakończone do dnia
3l" sierpnia 2018 roku.

2.

Rodzaj podmiotówo które mogą ubiegać się o dotacje
w tym osoba ftzyczna prowadząca działalnośćgospodarczą w lokalu
mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach realizaóji przedsięwzięć słuźących
ochronie powtetrza, będąca właścicielem,współwłaścicielemnieruchomości albo najemcą
lokali komunalnych,
2) Wspólnoty mieszkaniowe, których człoŃowie korzystają z ciepła wltworzonego we
wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków).
1) Osoba ftzyczna,

3.

Termino miejsce i sposób składania Wniosków o udzielenie dotacji celowej na
dofinansowanie przedsięwzięcia slużącego ochronie powietrza polegającego na
wymianie wrazz likwidacją starego źród|a na nowe ekologiczneźródło ciepła
1) Wzór wniosku, oświadczeń, wniosku o rozliczenie i wypłatę dotacji, stanowią załączniki
do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie, Urzędzie Miejskim w Mieroszowie przy Pl. Niepodległości1
oraz na stronie www,mieroszow.pl w zaL<ładcę ,,Wymiana kotłów" jako załączniki do

regulaminu (załącznik do Uchwały Nr Lll232ll8 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnta 3I
stycznia 2018 roku).
2) Wnioski o udzielenie dotacji będąrozpatrywane i weryfikowane pod względem formalnym
i merytoryc zny m według ko lej no ścizłożenia kompletnych wniosków.
3) Wnioski można składać od dnia ogłoszenia naboru tj.26lutego 2018 roku do dnia 30
marca 2018 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie,

Pl.

Niepodległości1, lub przesłać na adres: IJrząd Miejski w Mieroszowie
Pl. Niepodległościl, 58-350 Mieroszów. 'Wnioski, które wpłyną przed lub po
wskazanym w ogloszeniu o naborze terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu
wniosku rozumiana jest jako data wpĘwu wniosku do Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie.

4) Do Wniosku należy załączyc wszystkie niezbędne dokumenty w nim wskazane, określone
w Regulaminie udzielania dotacji,
5) Wniosek vilaz z zńącznikarrti należy sporządzió pisemnie, czytelnie, w języku polskim.
Nie dopuszcza się składania wniosków w formie kopii, faksu czy e-mńIa.

UWAGA!!! Zlożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. okres kwalifikowalności kosztów
Ustala się, że kosńy kwalifikowane są to koszty poniesione po I stycznia 2OI7 r.
Wnioskodawca jest zobowiązarty do realizacji zadanta w terminach, zakresie i na zasadaęh
określonych w umowie.

5. Wysokośćdotacji
Dotacja będzie przydzielana

w wysokości do 50Yo wartości kosztów kwalifikowanych
zadania,przy czymustala się górne limity dotacji:
1) dla mieszkania w bloku wielorodzinnym - do 7.000,00 zł
2) dla domu jednorodzinnego - do 10.000,00 zł
3) w przypadku kotłowni zasllającej w ciepło budynek wielorodzinny limit dotacji dla
takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako
iloczyntejliczby i kwoty 4.000,00 zł

6. \ilzór umowy o udzielenie dotacji
Przyznante dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji,
zwanej dalej umową. Beneficjent podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do
realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

7, Rozliczenie

ji

orazwzórwniosku o rozliczenre dotacji
Po wykonanil zadania beneficjent przedkłada DoĘącemu wniosek o rczliczenie dotacji
wraz z zńączntkami wskazanymi we wzotze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty
zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.
Po pozltywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi przeprowadzenie wizji lokalnej.
Przękazanie beneficjentowi dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na
rachunęk Gminy Mieroszów ptzęz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu po zaakceptowaniu przedłożonych przez beneficjenta dokumentów
oruz poz5Ąywnym wyniku wizji lokalnej.
dotac

8. Informacja o środkach odwolawczych
Złożenie zgłoszenia o zamiarzę pizystąpienia do realizacji zadania nie jest jednoznaczne
z uzyskantem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyĄą administracyjną

w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie
odwołanie. Przękazanie dotacji uwaruŃowane jest. otrzymaniem ptzez Gminę Mieroszów
Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na rea|izację programu ,,Oglaniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego".

9.

Zalącznikiz

a) Wniosek o udzięlenie dotacji celowej (pd|;
b) Wniosek o rozliczenie i wypłatę dotacji Gd|;
c) oświadczenie o demontażu i likwidacji dotychczasowego źródłaciepła(pd0;
d) Uchwała Nt Lll232ll8 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2018 roku wraz
z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielenia dotacji (pdD.

10. Kontakt:
SPrawę udzielenia dotacji dla mieszkńców.koordynuje Referat Rozwoju i Pozyskiwania
Funduszy Zevłnęttznych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, tęL.74 8494 335.
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