UCHWAŁA NR XXIII/167/16
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 1 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania
zadania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r.
poz.446), art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2016r., poz. 672),
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)1)
Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:
§ 1. Określa sie zasady udzielania dotacji celowej, w tym tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób
rozliczenia dotacji celowej oraz sposób kontroli wykonania zadania na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów:
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym,
b) wspólnotom mieszkaniowym,
c) osobom prawnym,
d) przedsiębiorcom,
2) jednostkom sektora finansów publicznych, będących gminnymi osobami prawnymi.
§ 2. 1 Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczenia dotacji celowej oraz sposób kontroli
wykonywania zadania określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wzory wniosków o udzielenie dotacji oraz oświadczeń i formularzy określają załączniki do uchwały:
1) nr 2 – wniosek o udzielenie dotacji na realizacją inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni
ścieków,
2) nr 3- wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów/odpadów zawierających azbest,
3) nr 4- wniosek o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni poprzez
wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy,
4) nr 5 - oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis,
5) nr 6 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/pomocy de minimis
w rybołówstwie,
6) nr 7 - zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych na realizację zadania.
§ 3. Środki pieniężne stanowiace łączną kwotę dotacji na dany rok okresla każdorazowo uchwała budżetowa, a
do czasu jej uchwalenia - projekt uchwały budżetowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 5. Traci moc uchwała NR XXII/168/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania /Dz.Urz. Woj.
Maz. z 2012r poz. 5881/.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

1) zm.

Dz.U. z 2013 poz. 938, 1646, Dz.U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, Dz.U. z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/167/16
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.
Rozdział 1.
Zasady udzielania dotacji celowej
§ 1. O dotację celową mogą się ubiegać:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy,
2) jednostki sektora finansów publicznych, będących gminnymi osobami prawnymi.
§ 2. Dotacje celowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007r., nr 59, poz. 404 z późn. zm.), a jej
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa
Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy:
1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L 2013.352.1),
2) rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L, 2013.352.9),
3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
(Dz.U. UE L. 2014.190.45).
§ 3. 1. Dotacja celowa może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie:
a) budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
b) usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest,
c) modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy.
2. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji poniesionych na terenie Gminy Mszczonów kosztów
związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 powyżej. Wypłata dotacji następuje na podstawie
przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy.
§ 4. Dotację celową mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) terminowo wywiązują się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, o ile podlegają takiemu obowiązkowi
lub obowiązkom,
b) terminowo wywiązują się z zobowiązań finansowych w stosunku do Gminy Mszczonów,
c) posiadają tytuł prawny (prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego) do nieruchomości zlokalizowanej
na terenie Gminy Mszczonów, na której ma być realizowane zadanie.
§ 5. 1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Mszczonów w danym roku
budżetowym.
2. Wysokość udzielonej dotacji celowej w roku budżetowym może wynieść:
a) dla zadania, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt a) - do 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6.000 zł,
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b) dla zadania, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt b) – do 100% poniesionych kosztów demontażu, pakowania,
transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania na składowisko odpadów niebezpiecznych,
c) dla zadania , o którym mowa w §3 ust. 1 pkt c) – do 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4.000,00 zł.
3. Przyznanie dotacji dla zadania, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt a) następuje pod łącznie spełnionymi
warunkami, że:
a) nieruchomość położona jest na terenie, na którym w ciągu 5 lat od daty złożenia wniosku, nie przewiduje się
budowy kanalizacji sanitarnej,
b) do budowy wykorzystane będą wyłącznie urządzenia nowe, posiadające aprobatę techniczną stosowaną w
budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego lub urządzenia zgodnie z normą PN-EN
12 566-3+A1:2009, lub PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 .
4. Przyznanie dotacji dla zadania, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt c) następuje pod łącznie spełnionymi
warunkami:
a) dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z zakupem nowego kotła
gazowego lub olejowego, przy czym urządzenie musi być fabrycznie nowe (nieużywane), posiadające atesty
dopuszczające go do powszchnego użytku z przyznaną gwarancją,
b) piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji,
c) wnioskodawca o dofinansowanie na wymianę pieca węglowego poprzez zakup nowego kotła gazowego lub
olejowego może ubiegać się tylko raz na 10 lat, a dofinansowanie może być przyznane, jeśli Gmina będzie
posiadała w określonym roku środki na ten cel.
5. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt c), nie obejmuje jednak:
a) pokrycia kosztów związanych z demontażem pieca węglowego,
b) pokrycia kosztów związanych z montażem nowego źródła ogrzewania, w tym kosztów związanych z nabyciem
materiałów lub robót budowlanych,
c) pokrycia kosztów związanych z dokumentacją projektu montażu instalacji,
d) pokrycia kosztów związanych z budową zewnętrznych sieci gazowych,
e) pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem zbiorników na olej opałowy,
f) pokrycia wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych źródeł.
6. Wnioskodawca, ubiegający się o udzielenie dotacji, który nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o
zamówieniach publicznych, dokonuje wyboru dostawców lub wykonawców w drodze wyboru najkorzystniejszej
oferty.
§ 6. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiących pomoc de minimis,
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i akwakulturze, przepisy uchwały mają zastosowanie do dnia 31
grudnia 2020r.
Rozdział 2.
Kryteria wyboru inwestycji lub zadania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 7. 1. Podmioty wskazane w §1, ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w §3 ust.1,
składają pisemne wnioski. Wzory odpowiednich wniosków zawarte są w załączniku nr 2, nr 3 i nr 4 do uchwały. W
przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa.
2. Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z
niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.
3. Wnioski o dotację celową składa się do Burmistrza Mszczonowa w terminie do dnia 31 sierpnia roku
poprzedzającego rok, w którym ma być udzielona dotacja, z tym że wnioski o udzielenie dotacji, o której mowa w
§ 3 ust.1 pkt c) w roku 2016r. składa się w terminie do dnia 31 lipca 2016r.
4. Wniosek o przyznanie dotacji celowej powinien zawierać w szczególności:
a) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację celową, w tym:
- imię, nazwisko albo nazwę podmiotu,
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- adres miejsca zamieszkania lub adres siedziby,
- numer identyfikacji podatkowej NIP, Pesel
- formę prawną;
b) określenie zadania będącego przedmiotem dotacji celowej, w tym:
- nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji,
- termin realizacji,
- miejsce realizacji,
- kalkulację przewidywanych całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia,
- wysokość oczekiwanej dotacji celowej z budżetu Gminy Mszczonów z określeniem jej przeznaczenia,
- informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł.
5. Do wniosku o udzielenie dotacji na zadanie w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy
dołączyć:
a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub użytkowania
wieczystego) w celu realizacji inwestycji;
b) jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagane jest uzyskanie zgody wszystkich
współwłaścicieli na realizację zadania objętego dofinansowaniem; do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest
załączyć zgodę współwłaścicieli na realizację zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały,
c) ) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię, złożonego w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie,
prawomocnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji,
d) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię deklaracji zgodności z normą PN-EN 12 566-3+A1:2009, lub lub
PN-EN 12566-3:2005+A2:2013
e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię informacji Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z
obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej);
f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o
niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska (nie dotyczy osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej);
g) oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5;
h) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
i) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 (o ile wsparcie podlega przepisom o pomocy publicznej).
6. Do wniosku o udzielenie dotacji na zadanie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów
zawierających azbest dołączyć należy:
a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub użytkowania
wieczystego) w celu realizacji inwestycji;
b) jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagane jest uzyskanie zgody wszystkich
współwłaścicieli na realizację zadania objętego dofinansowaniem; do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest
załączyć zgodę współwłaścicieli na realizację zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię, złożonej Marszałkowi Województwa Mazowieckiego lub w
przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami – Burmistrzowi Mszczonowa, "Informacji o
wyrobach zawierających azbest", sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31),
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d) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię, złożonego w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie,
prawomocnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji, w ramach której będzie
usuwany azbest;
e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię informacji Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z
obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej);
f) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o
niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska (nie dotyczy osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej);
g) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
uchwały;
h) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
i) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 (o ile wsparcie podlega przepisom o pomocy publicznej).
7. Do wniosku o udzielenie dotacji na zadanie w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca
węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, dołączyć należy:,
a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub użytkowania
wieczystego),
b) jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagane jest uzyskanie zgody wszystkich
współwłaścicieli na realizację zadania objętego dofinansowaniem; do wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest
załączyć zgodę współwłaścicieli na realizację zadania, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały,
c) oświadczenie właściciela o posiadanym piecu węglowym, który ma być wymieniony na kocioł gazowy lub
olejowy, według wzoru stanowiacego załącznik do wniosku o udzielenie dotacji na realizację inwestycji
polegającej na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy
(załącznik nr 4 do uchwały),
d) kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego do celów ogrzewania gazowego w przypadku
wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy,
e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię informacji Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z
obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej);
f) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
uchwały,
g) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
h) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 (o ile wsparcie podlega przepisom o pomocy publicznej).
8. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, do wniosku należy dołączyć ponadto:
- pisemny formularz informacji, zgodnie z wymogami załącznika nr 1 Rozporządzenia Rady Ministrów wydanego
na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) tj. Rozporzadzenia Rady Ministrów dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.
z 2010r. Nr 53, poz. 311),
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- wszystkie zaświadczenia (lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń) o pomocy de
minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jaką wnioskodawca otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie według
wzoru zawartego w odpowiednim załączniku określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca
2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.
2015, poz. 1983).
9. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimisw rolnictwie lub rybołówstwiedo wniosku należy
dołączyć ponadto:
- pisemny formularz informacji, zgodnie z wymogami załącznika nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów wydanego
na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz.U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), tj. Rozporzadzenia Rady Ministrów dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o pomoc de minimis (Dz.U.
z 2010r. Nr 53, poz. 311),
- wszystkie zaświadczenia (lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń) o pomocy de
minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, jaką wnioskodawca otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie wg wzoru
zawartego w odpowiednim załączniku określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2015,
poz. 1983).
10. Rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności, w miarę posiadanych
środków finansowych, z uwzględnieniem kryteriów określonych w § 8 poniżej.
11. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji jest niekompletny, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia w
terminie 14 dni od daty doręczenia wnioskodawcy wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie usunięto braków
we wniosku, wniosek pozostaje bez rozpoznania. Ponowne ubieganie się o dotację wymaga złożenia kompletnego
wniosku.
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Burmistrz Mszczonowa, biorąc pod uwagę następujące
kryteria:
a) spełnienie warunków formalnych wniosku,
b) zakładany efekt ekologiczny,
c) celowość, racjonalność i efektywność wykorzystania środków publicznych,
d) analiza i ocenę poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów,
rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych.
2. Wysokość dotacji określa każdorazowo Burmistrz Mszczonowa.
§ 9. 1. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku i pozytywnej decyzji Burmistrza, o
której mowa w § 8 ust. 2 powyżej.
2. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania,
2) wysokość dotacji celowej udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji celowej, nie dłuższy niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, w
którym ma być udzielona dotacja,
4) postanowienia dotyczące kontroli wykonywania zadania,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej.
3. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych
zapisami zawartej umowy.
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Rozdział 3.
Sposób rozliczenia dotacji
§ 10. 1. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty poniesione na realizację zadania (faktury)
w roku kalendarzowym, w którym ma być zrealizowane zadanie. W celu rozliczenia inwestycji Burmistrz zastrzega
sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania inwestycji.
2. Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem w obecności pracownika urzędu a
oryginały przedstawić do wglądu.
3. Wnioskodawca, z którym Gmina Mszczonów podpisze umowę o dofinansowanie zadań wynienionych w §
3 ust. 1, jest zobowiązany zrealizować zadanie do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym zadanie
jest przeznaczone do realizacji.
4. W terminie 7 dni roboczych od daty 31 października roku kalendarzowego, w którym ma być zrealizowane
zadanie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1,
informację potwierdzającą realizację zadania. Do informacji Wnioskodawca dołączy kserokopię faktury oraz
dowód uiszczenia opłaty za fakturę.
5. Jeżeli wnioskodawca nie zrealizuje zadania w wyznaczonym w umowie terminie lub nie dokona rozliczenia,
nie otrzyma dofinansowania.
Rozdział 4.
Sposób wykonywania kontroli
§ 11. 1. Burmistrz Mszczonowa sprawuje kontrolę sposobu wykonania zadań, o których mowa w § 3 poprzez
osoby lub podmioty przez niego upoważnione.
2. Osoby i podmioty upoważnione do kontroli są uprawnione do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji,
w szczególności poprzez:
1) żądanie złożenia wyjaśnień, dokumentów i sprawozdań;
2) sprawdzenia sposobu wykonania inwestycji, w szczególności w drodze oględzin.
3. Zakres kontroli obejmie przede wszystkim:
1) zgodność wykonania zadania z umową,
2) udokumentowanie realizacji zadania.
4. Potwierdzeniem przeprowadzenia czynności kontrolnych jest protokół kontroli.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/167/16
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków
1. Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, zarządcy budynku/działki)*
Imię…………………………………………………..................
Nazwisko/Nazwa …………………………………………...........
…………………………………………………………......
NIP
……………………………………………………………..
REGON
……………………………………………………………...
PESEL
..........................................................................................
2. Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy
Miejscowość………………………………………....
Ulica…………………………………………………
Nr domu……………………………………………..
Telefon kontaktowy………………………….............
3. Adres realizacji inwestycji
Miejscowość……………………………………….....
Ulica…………………………………………………..
Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości
…………………………………………………………..
Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
………………………………………………………………………………………………………………
Numer ksiegi wieczystej .....................................................................................................................
4. Czy
w
latach
poprzednich
Wnioskodawca
korzystał
z
pomocy
de
.………………………………………………………………………………………………………

minimis?

Jeżeli tak, należy załączyć do wniosku oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis
(załączniki nr 5-6 do uchwały), dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
5. Opis stanu istniejącego (obecne rozwiązanie dotyczące gospodarki ściekowej)
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6. Opis wnioskowego zadania:
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dane techniczne (maksymalna wydajność oczyszczalni, ilość osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, typ
oczyszczalni)
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
7. Konstrukcja finansowa całego zadania:
Koszt całkowity zadania…………………………………………. zł (netto/brutto*)
w tym:
Środki własne ………………………………………………... zł
Środki budżetu Gminy………………………………………….zł
Inne……………………………………………………………. zł
8. Przewidywany termin realizacji prac
Rozpoczęcie ...........................zakończenie ……………………………………
*w przypadku współwłasności należy podać również dane współwłaściciela; wniosek winien być podpisany
przez współwłaścicieli
…………………………………………………….
( data i podpis wnioskodawcy)
Załączniki do wniosku:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub użytkowania
wieczystego) w celu realizacji inwestycji,
2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia złożonego w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie
prawomocnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji,
3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia deklaracji zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, lub
PN-EN 12566-3:2005+A2:2013.
4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z
obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej);
5. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
o niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska (nie dotyczy osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej).
6. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis,
załącznik nr 5 do uchwały.

złożone według wzoru stanowiącego

7. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.
8. Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały (o ile wsparcie podlega przepisom o
pomocy publicznej).
9. Zgoda współwłaścicieli/użytkowników nieruchomości na realizację zadania, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do uchwały.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/167/16
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji na realizację inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów
zawierających azbest
1. Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, zarządcy budynku/działki)*
Imię…………………………………………………............
Nazwisko/Nazwa…………………………………………...
…………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………….
REGON…………………………………………………………
PESEL ..................................................................................
2. Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy
Miejscowość……………………………………….
Ulica…………………………………………………
Nr domu……………………………………………
Telefon kontaktowy……………………………….
3. Miejsce usunięcia wyrobów zawierających azbest
Miejscowość……………………………………….
Ulica…………………………………………………
Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości …………………………………………………………
Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
…………………………………………………………………………………………………………
Numer księgi wieczystej .........................................................................................................................
4. Czy
w
latach
poprzednich
Wnioskodawca
korzystał
z
pomocy
de
minimis?
………………………………………………………………………………………………………………
Jeżeli tak, należy załączyć do wniosku oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis
(załącznik nr 5-6 do uchwały), dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
5. Opis wnioskowego zadania :
Rodzaj wyrobów azbestowych (płyty faliste/płaskie, inny odpad), miejsce usytuowania wyrobów
zawierających azbest
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….........................................................................................
6. Ilość wyrobów azbestowych w m2
……………………………………………………………………………………………………………
7. Konstrukcja finansowa całego zadania:
Koszt całkowity zadania…………………………………………. zł (netto/brutto*)
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w tym:
Środki własne ………………………………………………... zł
Środki budżetu Gminy………………………………………….zł
Inne……………………………………………………………. zł
8. Przewidywany termin realizacji prac
Rozpoczęcie ...................................................................................
zakończenie …………………………………………………………….
* w przypadku współwłasności należy podać również dane współwłaściciela; wniosek winien być podpisany
przez współwłaścicieli
…………………………………………………….
( data i podpis wnioskodawcy)
Załączniki do wniosku:
a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub użytkowania
wieczystego) w celu realizacji inwestycji;
b) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia, złożonej Marszałkowi Województwa Mazowieckiego lub w
przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami – Burmistrzowi Mszczonowa, "Informacji o
wyrobach zawierających azbest", sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)
c) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia, złożonego w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie,
prawomocnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji, w ramach której będzie
usuwany azbest;
d) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z
obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej);
e) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o
niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska (nie dotyczy osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej);
f) oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis, złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
do uchwały nr 5.
g) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
h) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 (o ile wsparcie podlega przepisom o pomocy publicznej);
i) zgoda współwłaścicieli/użytkowników nieruchomości na realizację zadania, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do uchwały.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/167/16
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.
Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1
96-320 Mszczonów

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na modernizację kotłowni poprzez wymianę pieca
węglowego na kocioł gazowy lub olejowy.
1. Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, zarządcy budynku/działki)*
Imię………………………………………………………….
Nazwisko/Nazwa…………………………………………........
…………………………………………………………………
NIP
………………………………………………………………….
REGON
…………………………………………………………………..
PESEL
* w przypadku współwłasności należy podać również dane współwłaściciela; wniosek winien być podpisany
przez współwłaścicieli
1. Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy
Miejscowość……………………………………….
Ulica…………………………………………………
Nr domu……………………………………………
Telefon kontaktowy……………………………….
2. Miejsce realizacji zadania
Miejscowość……………………………………….
Ulica…………………………………………………
Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości
…………………………………………………………
Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste)
…………………………………………………………………………………………………………
Numer księgi wieczystej
.....................................................................................................................................................
2. LOKALIZACJA ZADANIA planowanego do zrealizowania w …………………. roku
Numer działki ………………… obręb ewidencyjny ……………………………………..
miejscowość …………………………………. ulica…………………………. nr …………. *
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* do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie o istniejącym ogrzewaniu
(załącznik do wniosku).
3. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA ORAZ KOSZT ZAKUPU KOTŁA GAZOWEGO
LUB OLEJOWEGO
Data rozpoczęcia: ………………………………….roku
Data zakończenia: ………………………………... roku
Szacunkowy koszt zakupu kotła gazowego lub olejowego: ………………………… zł brutto
Załączniki do wniosku:
a) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub użytkowania
wieczystego) w celu realizacji inwestycji,
b) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z
obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej),
c) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o
niezaleganiu w uiszczaniu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska (nie dotyczy osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej),
d) oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące pomocy de minimis, złożone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
do uchwały nr 5,
e) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
f) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 (o ile wsparcie podlega przepisom o pomocy publicznej),
g) zgoda współwłaścicieli/użytkowników nieruchomości na realizację zadania, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do uchwały,
h) kserokopia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego do celów ogrzewania gazowego w przypadku
wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy,
i) oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadanym piecu weglowym (załącznik do załącznika nr 4 do
uchwały).
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Załącznik do Załącznika Nr 4
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA* NIERUCHOMOŚCI O POSIADANYM PIECU WĘGLOWYM
Ja ……………………………………..........................., Pesel …………………………………………..
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)
oświadczam, że na nieruchomości, której jestem właścicielem/współwłścicielem/użytkownikiem wieczystym,
położonej na działce numer………………...... obręb ewidencyjny ………………………………….......... w
miejscowości…………………………. przy ulicy ………………………… numer ……… nr księgi wieczystej
....................................................................... zainstalowany jest piec wwęglowy, który przeznaczony jest do
ogrzewania ………………… m2 nieruchomości. Ponadto informuję, że piec węglowy zainstalowany jest na
mojej nieruchomości od roku ……… i obecnie nie spełnia standardów dotyczących emisji zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery. Oświadczam, iż z chwilą montażu i uruchomienia kotła gazowego lub
olejowego centralnego ogrzewania, zrealizowany zostanie demontaż ww. pieca węglowego i jego trwała
likwidacja.
………………………………………
(podpis właściciela nieruchomości)
*dotyczy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/167/16
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
dotyczące pomocy de minimis

................................................
miejscowość, data
………………………………………………………………..
Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
…………………………………………………………………
adres/siedziba
…………………………………………………………………
NIP
………………………………………………………………….
REGON
…………………………………………………………………..
PESEL
Oświadczam, że wnioskowane wsparcie na dofinansowanie działań
związanych z
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
podlega /nie podlega* przepisom dotyczącym pomocy publicznej, ponieważ nie prowadzę działalności
gospodarczej / prowadzę działalność gospodarczą/ prowadzę działalność rolniczą*
..............................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy lub osób działających w imieniu wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/167/16
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.
OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS/POMOCY DE MINIMIS W
ROLNICTWIE/POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE*
………………………………
miejscowość, data
……………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
……………………………………………
adres/siedziba
……………………………………………
NIP
……………………………………………
REGON
……………………………………………
PESEL
……………………………………………
Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2016r., Nr 98, poz. poz. 23), pouczony/a o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, dobrowolnie oświadczam**,
że w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat/lat podatkowych* nie korzystałem/am z pomocy
de minimis, o której mowa w art. 2 pkt. 10/art. 2 pkt 10a* ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404 z późn.zm.) i aktualnie nie
złożyłem/am wniosku o udzielenie tego rodzaju pomocy do innego organu.
…………………………………………………………
czytelny podpis **
*niepotrzebne skreślić
** w imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/167/16
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI NA
REALIZACJĘ ZADANIA
My niżej podpisani, którzy jesteśmy współwłaścicielami/uzytkownikami wieczystymi nieruchomości
stanowiącej działkę numer ……………… obręb ewidencyjny …………………………….w miejscowości
…………………………. przy ulicy ………………………… numer ……… oświadczamy, że dobrowolnie
wyrażamy
zgodę
na
realizację
zadania
polegającego
na
...................…………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania objętego
dofinansowaniem oraz wypłatę otrzymanego dofinansowania na konto wskazane we wniosku.
Powyższe zadania powierzamy do realizacji osobie ……………………………………………………………
(imię i nazwisko)
…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….
(podpisy współwłaścicieli/użytkowników
wieczystych nieruchomości)
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