
 

 

UCHWAŁA NR XVI/94/19 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych, na realizację przedsięwzięć z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 ze zm.), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia: 

1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 ust. 3 Beneficjentem dotacji mogą być: 

 a) osoby fizyczne będące właścicielami lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, 

b) osoby fizyczne posiadające prawo do lokalu mieszkalnego na podstawie umowy o remont, 

c) najemcy lokali mieszkalnych lub domu jednorodzinnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

właściciela nieruchomości, 

d) osoby prawne będące właścicielami lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.”. 

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 ust. 3. Dotacją celową mogą zostać objęte wyłącznie przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczęła 

się nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.”. 

3. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 ust. 1. Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa § 5 ust. 1 w rozpatrywane będą 

według następujących kryteriów: 

a) Kryterium formalne - kompletność wniosku (kryterium oceniane na zasadzie spełnia – nie spełnia). 

W przypadku nie spełnienia kryterium formalnego wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

b) Kryteria merytoryczne ( maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100) 

- Gotowość przedsięwzięcia do realizacji: TAK- 45 pkt. - posiadanie ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót. 

- Status lokalu lub domu będącego przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji: Lokal mieszkalny 

komunalny – 10 pkt. Lokal mieszkalny przyznany na podstawie umowy o remont – 10 pkt. 
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- Wiek wnioskodawcy: Wnioskodawca, który ukończył 65 rok życia – 15 pkt. 

- Stopień niepełnosprawności Wnioskodawcy bądź jego małżonka, wstępnego lub zstępnego: 

Wnioskodawca z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 10 pkt. 

Wnioskodawca z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 15 pkt. 

- Powierzchnia użytkowa lokalu lub domu będącego przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji: 

Powierzchnia użytkowa większa niż 30m 
2 
i mniejsza/równa 40m 

2 
– 5 pkt. Powierzchnia użytkowa 

większa niż 40m 
2 
i mniejsza/równa 50m 

2 
– 10 pkt. Powierzchnia użytkowa większa niż 50 m

2 
– 

15 pkt.”. 

4. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 ust. 3 O zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do dofinansowania oraz terminie i miejscu podpisania 

umowy Wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą: telefoniczną na wskazany przez Wnioskodawcę 

nr telefonu i/lub elektroniczną na wskazany przez Wnioskodawcę adres mailowy i/lub pisemną  

na wskazany przez Wnioskodawcę adres do korespondencji. Niestawienie się Wnioskodawcy w terminie 

i miejscu wskazanym w zawiadomieniu uznaje się za rezygnację z dofinansowania, o ile przed upływem 

wskazanego terminu Wnioskodawca nie wystąpi o jego zmianę.”. 

5. § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 ust. 7. W przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji pozwolenia  

na budowę wraz z rozliczeniem przedsięwzięcia należy przedłożyć: 

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury i rachunki wystawione na Wnioskodawcę,  

wraz z potwierdzeniem zapłaty, 

b) kopię dziennika budowy, 

c) oświadczenie o likwidacji wszystkich źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, 

d) kopię umowy z dostawcami paliwa do zasilania źródła ciepła. 

W przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę 

wraz z rozliczeniem przedsięwzięcia należy przedłożyć: 

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury i rachunki wystawione na Wnioskodawcę,  

wraz z potwierdzeniem zapłaty, 

b) oświadczenie o zakończeniu robót związanych ze zmianą sposobu ogrzewania, 

c) oświadczenie o likwidacji wszystkich źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, 

d) kopię umowy z dostawcami paliwa do zasilania źródła ciepła.”. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszów-Gorce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach: 

S. Urbaniak 
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