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WÓJT GWNY ZARZĄDZENIE NR 3812018
L-;ŁUWNÜ WÓJTA GM1NY GŁOWNO

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie określenia zasad składania deklaracji i udziału w projekcie: „Poprawa
jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno" realizowanego
w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewúdzldego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art. 3Ü ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
{Dz.U.2Ü17.i375j.t._}

zarządzam, co następuje:

Okreśłant zasady składania deklaracji i udziału w projekcie: „Poprawa jakosci
powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno" realizowanego
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - edycja il Wojewódzkiego Funduszu
oohz-ooy środowisko i ooooooooo wooooj W Łodzi.

§1.

Informacje o zasadach składania deklaracji i udziału w projekcie stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wzor deklaracji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.§3.
§4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się stanowisku do spraw gospodarki

wodnej i ochrony srodowiska.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w zyc-ie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

1.3;' '°'
r' ` i
I

I. -..._¦ _
' .|¦ ;. _- .-._.L ą

| 1| 'L'
l'|.

."" Ii--I"'

Í.fł¿7'¿"'L(i'(“i‹"«'i -

Inspektor
ds. gospodarki wodnej

i ochronyfijpdowiska RPLĹJCA PRAWNY
' ' l ' - '_ if '1_.."ii.“-«:.""""--Maciej ÜlLjnH...¿ak mšítfƒwfjnačman

"'--.___________.



.lt

li.

Załącznik nr I do Zarządzenia Nr 38."'2i}18
Wójta Gminy Głowno
z dnia 23 maja 2018 r.

Zasady składania deklaracji i udziału w projekcie: „Poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno"

§ 1. Deklaracje udziału w projekcie będą przyjmowane w terminie od 24 maja do ? czerwca
2018 roku w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-U15 Głowno,
od poniedziałku do piątku w godz. "f':3'Ĺ} - 15:3Ü.

§ 2. Deklaracje można składać osobiście lub drogą pocztową na ww. adres.
§3. Formularze deklaracji są dostępne w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Głowno oraz na

stronie internetowej www. gm i na±glown_o,.pl.

§ 4. Datą złożenia deklaracji jest data wpływu do Urzędu.

§5. Złożenie deklaracji stanowi jedynie gotowość do udziału w projekcie, nie jest
jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

§ 6. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest spełnienie warunków udziału w projekcie
określonych przez WFOŚiGW w Łodzi oraz przyznanie dofinansowania do projektu na
wniosek złożony przez Gminę Głowno.

§'i'.O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - zwani
odbiorcami końcowymi, korzystające zdofinansowania wyłącznie za pośrednictwem
Beneficjenta - Gminy Głowno.

§8. Program przeznaczony jest wyłącznie dla budynków mieszkalnych, w których nie jest
prowadzona działalność gospodarcza.

§ 9. Program pozwala pozyskać środki na dofinansowanie do wymiany starego żródła ciepła
na terenie Gminy Głowno. Program będzie obejmował dofinansowanie do inwestycji
wykonywanych w latach 20l3¬ 2019.

§lÜ. Dofinansowanie udzielane jestw formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia, w formie refundacji, czyli po poniesieniu i udokumentowania kosztów
inwestycji.

§ ll. Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zadania polegające na
zastąpieniu istniejącego żródła ciepła przez żródło o wyzszej sprawności wytwarzania
ciepła.

§ 12. Kotły opalane paliwami stałymi muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. nowo instalowany kocioł węglowy (spalający węgiel kamienny) może być

zainstalowany tylko w przypadku budyrikuflokalu mieszkalnego, dla którego nie ma
możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub nie jest to uzasadnione
ekonomicznie;

2. inusi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5" oraz
„ekoprojektu” wydany przez akrcdytowaną jednostkę zgodnie z wymogami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia I sierpnia 21317 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe {_`Dz.U. z 201? r. poz. 1690) oraz
Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLlVz'548»' 17 z dnia 24
pażdziernika 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, wktórych następuje
spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódż. z 2017 r. poz. 4549);

3. powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa tnie dotyczy kotłów
zgazowujących} i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów'
umożliwiających jego zamontowanie;
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4.

§1s.

§1-4.

§ is.

§1s.

§17.

stosowane paliwo musi być zgodne z wymogami określonymi w Uchwale
Nr XLI`W548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 pażdziernika 2017 r.
,,w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw".

Ilość instalowanych nowych żródeł ciepła objętych dofinansowaniem nie może
przekraczać ilości likwidowanych żródeł ciepła za wyjątkiem sytuacji, w której
rozwiązanie takie ma służyć rozdzieleniu wspólnego dotychczas systemu ogrzewania.
Dotacja udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych,
przy czym dotacja nie może przekroczyć limitów:

moc źródła do 40 kW
a) dla kotłowni gazowej, olejowej
b) dla podłączenia do sieci cieplnej
c) dla ogrzewania elektrycznego
d) dla kotłowni na biomasę
e] dla kotłowni węglowej
f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiemiikiem
g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiemiikiem ciepła
moc żródła wyższa niż 40 kW
Kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych zadania

12 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
12 000,00 zł
6 500,00 zł

12 000,00 zł
15 000,00 zł

wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla żródeł o mocy do 40 kw' _
powiększony o kwoty za każdy kW powyzej 40 kW
a) dla kotłowni gazowej, olejowej 400,00 zł!kW
b) dla podłączenia do sieci cieplnej 400,00 zlfl<W
c) dla ogrzewania elektrycznego 303,00 zł/kW
d) dla kotłowni na biomasę 500,00 zł.fkW
e) dla kotłowni węglowej 250,00 zł!l<'w'
Í) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem 1 500,00zł!kW
g) dla pompy ciepła z gruntowym w"ymiennikiem ciepła 1 200,00 złfkw
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tys. zł dla inwestycji realizowanych
przez osoby fizyczne, a w przypadku inwestycji realizowanych przez pozostałych
wnioskodawców w budynkach wielorodzimiych kwoty 6 tys. zł na każdy lokal
mieszkalny.
Kosztami możliwymi do sfinansowania w ramach dotacji podczas realizacji
zad ' giamas

1- koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym
ze żródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym
oprzyrządowaniem;

2. koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
3. koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz

z materiałami;
4. koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowe oraz opłaty przyłączeniowej;
5. koszty wykonania węzła cieplnego;
6. koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz opłaty

przyłączeniowej .
Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania i rozliczania dotacji między gminą
a odbiorcą końcowym zostaną określone przez uchwałę Rady Gminy Głowno, po
otrzymaniu pozytywnej decyzji' w sprawie przyznania dofinansowania przez
wrośrow W Łodzi.
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3Eƒ2fl1B
Wójta Gminy Głowno
z dnia 23 maja 2018 r.

Gmina Głowno
` WFÜŚiGWwŁodzi

DEKLARACJA

of.-iziohi to orojokoio oo; _.Porno wa Jakości Powietrza Poeazsz ooanniczsnis niskim emisji
W GMINIE GŁOWNO” realizowanego za pośrednictwem Gminy Głowno z dofmansowanicm ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

WYPEŁNIENIE NINIEJSZEJ DEKLr'¿.RAC¿ll Nflš JEĘÍ RQWNÜZNACZNE Z PRZYZNANIEM
norrnansowanjgt a ş_raNgw1 Ji:n¬rr~¿1z n1:k1_aaacJg corowości oo wzrgcia

ung__.›'.Ł.u yş Pngonamitłioytnigzanla nislflzi EMISJI oayojo 11.
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji.

I. Dana r'onsr.›i.w'owE

IMIĘ 1 Nazwisko

PESEL
f ~ ~ ~ ~ ~ 4

' ADRES DG' KÜRESPÜHDEHCJ I .

nitsiscowosć uLic.a _
_ _ _ l

_ Na icon eoozrowy
aL1o*i'"t-ii'tL1."Lo}¬'_.'u_Lf ; '

| -- - __ -- _ ię - - - _

TELEFÜH MAIL
I - _ . _ L- -__ _ __ _ _ _

TYTUŁ ein=.wn'r no ntsniicnoraośeir wzasnosćlwsrotwrasność, uzrrsowanie w1Eczrsrs,no_isM, inne
{Poo.-sć Jaitieł) -

' LOKAL-IZACJA ZFLDANLÅŁ PLA.NÜWń.l*l EGÜ DCI REAL1Zń.C`Jl W R.Ft_M.fi|.CH WÍW FRÜGRĄMU

na kon Poczrowr 95-015 Grow-no
nuorni<.u."Loi‹L.›±.Lu

ll. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania w latach 2018-2019 r.

I. Opis likwidowanego żródła cieplaliikwidowanych żródeł ciepła:

aj Rodzaj żródła ciepła **

l:l kocioł starej generacji l:l kocioł automatyczny nowej generacji

b) Moc zainstalowana [w kw] ............................................ ..

cj Rodzaj używanego paliwa:

El węgiel kamienny l:l węgiel brunatny' l:l inne stałe: ............................... __

d] Roczne zużycie paliwa: ............................... ..jednostka: ...................... __ llvlg .f m3 .f MWh_łl_)
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** W przypadku likwidacji więcej niżjednego żródła ciepla (np. w budownictwie wielorodzinnym] należy
podać łączną wartość likwidowanych żródeł oraz ilość zuzywanego paliwa ijednostkową moc każdego z
kotłów (ew. średnią)

2. Opis planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepla

aj Rodzaj żródła ciepła

Ü kocioł automatyczny nowej generacji na węgiel kamienny (5 klasa.f'EkoprojeI-tt) Ü sieć cieplownicza

Ü kocioł na gaz zienmyfpłynny * Ü kocioł na olej opałowy

Ü elektryczne (z wyłączeniem pompy ciepła) Ü kocioł na biomasę (5 klasa.f'Ekoprojekt}

Ü pompa ciepła z powietrznymfgruntowym wymiennikiem ciepła*

b) Moc zainstalowana (w kW) ...................................... ._

c] Roczne zużycie paliwa ............................... .. jgdgggflœ .................... ._

( lyigrmifiylwlillj
Ill. Planowany termin realizacji inwestycji (proszę podać co najmniej miesiąc i rok)

I Rozpoczęcie j j Zakończenie j
___ Ľ__l __ " Ź _ _ _ _

IV.. Planowane koszty realizacji inwestycji
Ę í Ż Ĺ'._| 1 D _ - -_ -Ż Å ¬ _"I _. l____ E' I" '_ _ _` ` _ D |

. _1 Koszty _ Netto Brutto '

Í
| I

l
i _ Koszt całkowity '

'Ĺ (zoosrągst ao poioyoh zioryoło
I
'|

1
IL'_ _ " I: _ _'_ A " _

V. Oświadczenia:

1) realizując powyższą inwestycję

IÍI nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT

Ü mam możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku VAT;
2) realizacja inwestycji:
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I:I wymaga uzj.-'skania pozwolenia na budowę ........................................... .. (podać datę
uzyskania pozwoleniafzłozenia wnioskufplanowaną datę złożenia wniosku),

I:I nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, roboty' zgłoszono do właściwego organu:
. . . . . . . . . . . . _ . . . . _ . . _ . _ . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . _ _ . . . . _ _ _ [podać nazwę organu oraz datę
zgloszeniaiplanowanego zgłoszenia),

I:I nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę jak rów'nież zgłoszenia robót do właściwego organu;
3) nie ma możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie, do
miejskiej sieci ciepłowniczej lub do sieci gazowej *;
4) nie korzystam i nie będę korzystałfła z innych środków publicznych w celu finansowania
inwestycji objętej wnioskiem;
5) w budynku mieszkalnym, w' którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest i nie
będzie prowadzona działalność gospodarcza;
6) zapoznałemiam się z zasadami udzielania dofinansowania w ramach programu za pośrednictwem
Gminy Głowno
7) przyjmuję do wiadomości iż:
a) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Głowno z siedzibą przy ul. Kilińskiego 2,
95-015 Głowno, e mail: sekretariat@gmina-glowno.pl
b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji o udzielenie
dofinansowania i zawarcia umowy o dofinansowanie,
cl moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 23 ust. pkt 2) ustawyz dnia
29.03.l99i' r. o ochronie danych osobowych, zaś od 25.05.2013 r. art. 6 ust. l lit c) RODO,
tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
dj moje dane osobowe będę przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
iGospodarki Wodnej w' Łodzi w celu przyznania Gminie Głowno dofinansowania na realizację
zadania pn. ,,Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno",
ej moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej,
Í) moje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rozpatrywania wniosku
odofinansowanie, zaś w razie przyznania dofinansowania do czasu zakończenia okresu trwałości
projektu,
g) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych,
h) od 25.05.2013 r. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznam, iż przetwarzanie
Pana! Pani danych osobowych narusza przepisy,
i) podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości uzyskania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu wymiany żródła ciepła.

Ill-IIlnunllrgngala-11:11|-ll-lI'lnl-Ili

(dnia r' podpis)
* niepotrzebne skreślić
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