Uchwała nr XXX/380/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice
w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony powietrza, polegającej
na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z pózn. zm.) oraz art. 126 i art. 127 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy
Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy w ramach
prowadzonej przez Gminę Michałowice polityki ograniczenia niskiej emisji i ochrony
powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe.
Przedmiotowa dotacja udzielana będzie:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, którymi są następujący
Wnioskodawcy:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorstwa.
2) jednostkom sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi.

§ 2.
1. Regulamin określający zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji oraz sposób
rozliczenia dotacji celowej został określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokumenty aplikacyjne o udzielenie dotacji oraz oświadczenia i formularze niezbędne
w procesie otrzymania dotacji określają załączniki do uchwały:
1) załącznik nr 2 - wniosek o udzielenie dotacji na zakup pieca gazowego w ramach
trwałej zmiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne),
2) załącznik nr 3 - zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości
na likwidację pieca węglowego i zakup oraz montaż pieca gazowego,
3) załącznik nr 4 - oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności
gospodarczej/działalności rolniczej,
4) załącznik nr 5 - oświadczenie właściciela nieruchomości/użytkownika wieczystego
nieruchomości o posiadanym piecu węglowym,

5) załącznik nr 6 - oświadczenie właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości,
iż na terenie nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyznanie dotacji, znajduje
się przyłącze gazowe,
6) załącznik nr 7 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de
minimis w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie,
7) załącznik nr 8 - Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis/pomocy de minimis
w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie.
§ 3.
Środki pieniężne stanowiące łączną kwotę dotacji na dany rok są ustalane każdorazowo
w Uchwale Budżetowej Gminy.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

