
Zarządzenie nr 0050. 1,64.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 31.01.2020
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych

dla osób fizycznych na inwestycjezzahesu ochrony środowiska, służące ograniczeniu
emisji zanieczyszczeń do powietrza w 2020 roku

Na podstawie z art.400a ust. 1 pkt 2l oraz art.403 ust. 4 pkt 1) lit. a i ust.5 ustawy z dnia
27 kwietni a 200I r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U . z 2017 t,, poz. 5l9, ze zm.), art. 30
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1) i 4) ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.tJ. z
2017 r.,poz.1875 zpóźn. zm.), uchwały nr XIV.108.2019 Rady Gminy Tarnów Opolski zdnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Tarnów Opolski na 2020 rok,
uchwala się, co następuje:

§1

1. Ogłasza się nabór wniosków o przyznarue dotacji celowych
na inwestycje z zal<resu ochrony środowiska, słuźące ograniczeniu
do powietrza w 2019 roku.
2. Treść ogłoszenia stanowi załączńknr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór wniosku stanowi zŃącniknr 2 do niniejszego zarządzeńa.

dla osób ftzycznych
emisji zanieczyszczeń

§2

Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
rrrł-rr,.bip.tarnorvopolski.pl. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na tablicy
o,słoszeń. atakżę na stronie internetowej Gminy Tarnów Opolski www.tamowopolski.pl

§3

Wykonanie uchwały powierza się Referatowi Zamówień Publicznych i Promocji

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4



Zalączniknr l
Do Zarządzenia Nr
0050.164.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski
z dnia 31.01.2020 r.

OGŁOSZENIE DLA OSOB FIZYCZNYCH NA INWESTYCJE
Z ZAKNESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. dla osób ftzycznych
na inwestycje z zak,resu ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zarieczyszczeń
do powietrza, realizowane w budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnym w
budynkach wielorodzinnych, położonych w obrębie granic administracyjnych Gminy
Tarnów Opolski.

1. Zasady udzielenia osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Tarnów
Opolski określa zńącznk do UchwaĘ nrXLIIIl329l20l8 Rady Gminy Tarnów Opolski z
dńa 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budzetu
Gminy Tarnów Opolski na realizację zadń sbużących ochronie powietrza (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego 2018.1 125 z dńa 9 kwietnia 2018)

2. WÓjt Gminy Tarnów Opolski informuje, żę na realizację zadaria publicznego w 2020
roku, plzeTacza się środki finansowe w wysokości łącznie: 60.000 zł (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Wniosek na|eĘ złoĘć za pośrednictwem pocńy lub osobiście pod adresem:
Urząd Gminy w Tamowie Opolskim
ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski

Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa zńącznik nr 2 do Zarządzeńa
nr 0050.164.2020 Wójta Gminy Tamów Opolski zdńa31.0I.2020 r.

5. Wnioski, o których mowa w pkt 4 będą poddawane ocenie w sposób ciągły, wedfug daty
ich wpływu, do wyczerpania środków, o których mowa w pkt 2.

Ogłoszenie o dotacji podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.tarnowopolski.pl. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim na tablicy
ogłoszeń, atakże na stronie internetowej Urzędu Gminy- www.tarnowopolski.ol.
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Załączniknr 2
do Zarządzenia Nr 0050.164.2020
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 31.01.2020 r.

\INIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKOW BUDZETU GMINY
TARNOW OPOLSKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ SŁUZĄCYCH OCHRONIE

POWIETRZA DLA OSOB FIZYCZNYCH

1. DANE wNIosKoDA\ryCY

Imię i nazwisko

ulica i nr domu

Kod pocztowy i miejscowość

PESEL

Seria i nr dowodu osobistego.

Dane do kontaktu:

Nr telefonu

Adres mailowy

2. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI W BUDYNKU lub MIESZKANIU
POŁOZONYM NA TERENIE GMINY TARNOW OPOLSKI

Rodzaj planowanej inwestvcji* :

a) podłączenie do sieci gazowniczej

b) zakup i montaż kotła c.o. gazowego

c) zakup i montaz kotła c.o. elektrycznego**

d} zakup i montż kotła c.o. olejowego

e) zakup i montaz kotła c.o. opalanego pelletem

0 zakup i monlaż kotła c.o. opalanego ekogroszkiem ................

g) zakup i montż pompy ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 40
kW**

* podkreślić właściwe

** podać moc kotła lub urządzenia w kW

3. LOKALIZACJAINWESTYCJI

ulica i nr domu

Kod pocztowy i miejscowość



Numer działki i nazw a obrębu

4. TYTUŁ PRA\ilNY*

a) własność

Forma własności

Akt potwierdzający tytuł własności. .

b) najem

D ata zawarcia umowy najmu

* wypełnić właściwy

5. INFORMACJE O INWESTYCJI

Planowany termin zakończenia inwestycji . .. . ..

Przewidywany całkowity kosź inwestycji.

6. DOFINANSOWANIE

W przypadkuprzyntańa dotacji środki finansowe naleĘ przelać na konto:

Nazwa banku

Numer konta

7. oŚwrłocZENIA
Oświadczam. że:

a) do chwili złożenianiniejszego wniosku korzystałem l niekorzystałem z dotacji
budzetu Gminy Tarnów Opolski na zmianę systemu ogrzewania w budyŃu
mieszkalnym / lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, będącym
przedmiotem niniej szego wniosku

b) vłyrażam zgodę na zarieszczęnie mojego imienia i nazwiska w związku z
otrzymaną dotacją w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tarnowie
Opolskim

c) akceptuję,,Regulaminprzyznawania dotacji na zmianę istniejącego systemu

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologicznę" stanowiący zńącznik do Uchwały
Rady Gminy Tarnów Opolski

d) wyrazam zgodę na przetularzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
udzielenia wnioskowanej dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia l997r.

o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z2016r. poz.922).

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.

Data Podpis
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Załączniki:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana inwestycja,

2. Kalkulacja kosztów realizowanego zadania, określająca przewidywane kosźy
wykonania inwestycji, ze wskazaniem typu urządzeniai jego parametrów technicznych
podanych przez producenta,

3. Zdjęcie istniejącego kotła c.o. lub pieca węglowego przewidzianego do wymiany,

4. Pisemna zgoda współwłaściciela na wykonanie zmiany sposobu ogrzewania (tylko
w przypadku wnioskodawcy nie będącego jedynym właścicielu budynku lub lokalu
mieszkalnego).
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