Gazetka informacyjna gminy Supraśl
Szanowni Mieszkańcy gminy Supraśl!
Na mój wniosek, poparty stanowiskiem części Radnych oraz Mieszkańców gminy Supraśl,
Rada Miejska w Supraślu podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu
gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w uzdrowiskowej gminie Supraśl. Będzie to duża pomoc dla właścicieli nieruchomości,
którzy planują przedsięwzięcia proekologiczne. Poniżej przedstawiam informacje na co i kto może
uzyskać dofinansowanie.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wymianą pieca, odnawialnymi źródłami energii lub budową
przydomowej oczyszczalni ścieków – ta gazetka wszystko wyjaśnia. Życzę miłej lektury!
Z wyrazami szacunku
Radosław Dobrowolski
Burmistrz Supraśla
Supraśl, dn. 1 lipca 2018 r.

1. Na co można uzyskać dotację?
Na podstawie podjętej uchwały gmina Supraśl będzie mogła udzielić mieszkańcom gminy Supraśl
dofinansowania na następujące zadania związane z ochroną środowiska:
1) montaż pomp cieplnych,
2) trwałą likwidację (tj. usunięcie z nieruchomości)

pieców/kotłów węglowych niespełniających
normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 i ich
zamianę na ogrzewanie ekologiczne
3) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

komunalnych na terenach, na których nie ma
kanalizacji zbiorczej,
4) montaż ogniw fotowoltaicznych,
5) montaż kolektorów słonecznych.

Przedmiotem dofinansowania mogą być roboty
budowlane oraz montażowe, a także zakup urządzeń
i części związanych z wykonaniem wyżej określonych
zadań, a w szczególności ekologicznych źródeł ciepła.
Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na urządzenia
fabrycznie nowe, spełniające normy i dopuszczone do
użytkowania na terenie Polski i zamontowane po raz
pierwszy, zgodnie z instrukcją montażu producenta,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

2.

Czego nie obejmuje dofinansowanie?

Zgodnie z przyjętą uchwałą dotacja nie może być wykorzystywana na następujące kategorie
wydatków związanych z realizacją dofinansowanych zadań takich jak:
techniczna sporządzona w ramach
przygotowania zadania, np. projekt budowlany, projekt
wykonawczy, uzgodnienia itp.,
1) dokumentacja

2) wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci gazowej

lub elektrycznej, pokrycie kosztów eksploatacji systemów,
3) pokrycie kosztów transportu urządzeń i materiałów,
4) pokrycia kosztów zakupu wyposażenia prowadzącego do

częściowego odnowienia lub modernizacji istniejącego
systemu,
pokrycie kosztów zamiany ekologicznych systemów grzewczych oraz systemów
fotowoltaicznych na inne systemy ekologiczne, z zastrzeżeniem, że przedmiotem dotacji mogą być
wydatki ponoszone na zakup i montaż dodatkowych ogniw fotowoltaicznych w celu zwiększenia
mocy produkowanej energii elektrycznej.
5)

3.

Kto może uzyskać dotację?

Dotację może uzyskać każdy mieszkaniec gminy Supraśl, będący osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, posiadający tytuł
prawny do nieruchomości położonej na terenie gminy Supraśl, na której
ma być wykonane zadanie objęte dofinansowaniem.

4.

Jak duże może być dofinansowanie?

Dofinansowanie może wynosić do 50 % kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5000 zł.

5. Jakie są warunki i kryteria dofinansowania ?
1) Należy złożyć wniosek do Burmistrza Supraśla w terminie do
dnia 28 września 2018 roku na załączonym do gazetki
wniosku. Wniosek można również pobrać na stronie
internetowej www.suprasl.pl w zakładce „ŚRODOWISKO”
odnośnik „Programy dla Mieszkańców gminy Supraśl” a także w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu lub w Filii w
Zaściankach.

2) Urządzenia nabyte lub wykonane w ramach realizacji zadania
nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności
gospodarczej.
3) Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania urządzeń objętych dofinansowaniem z dotacji
przez okres co najmniej 5 lat, licząc od dnia otrzymania dotacji, pod rygorem jej zwrotu.
4) O dotację nie może ubiegać się osoba, która posiada względem gminy Supraśl jakiekolwiek
zadłużenie o charakterze cywilnoprawnym albo publicznoprawnym, w tym w szczególności
zaległości podatkowe.
5) Dotacja może być przyznana tylko na jedno z zadań, o których mowa wyżej.
6) W ramach dotacji nie mogą być refundowane wydatki poniesione przed datą zawarcia umowy
dotacyjnej.
7) Po zawarciu umowy dotacji z gminą Supraśl należy wykonać zadanie, opłacić je ze środków
własnych, a następnie część wydatków będzie zrefundowana przyznaną dotacją celową
z budżetu gminy Supraśl, określoną w umowie dotacyjnej.
8) Dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych z innych źródeł publicznych (zakaz
tzw. podwójnego dofinansowania).

6. Jakie są warunki i kryteria dofinansowania ?
Wszystkie złożone wnioski, zgodnie z uchwałą, będą rozpatrywane według następujących kryteriów:
1) Rodzaj planowanej kotłowni do modernizacji na:
kocioł gazowy
25 pkt
pompę ciepła
25 pkt
piec elektryczny
20 pkt
kocioł olejowy
15 pkt
kocioł na biomasę oraz pellet
10 pkt
kocioł na ekogroszek
5 pkt
2) Rodzaj planowanego innego zadania do realizacji:
montaż ogniw fotowoltaicznych
25 pkt
montaż dodatkowych ogniw fotowoltaicznych
10 pkt
montaż kolektorów słonecznych
20 pkt
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
25 pkt

3) Realizacja zadania na nieruchomości zamieszkałej przez:
1 osobę
1 pkt
2 osoby
5 pkt
3 osoby
10 pkt
4 osoby
15 pkt
5 osób
20 pkt
6 osób i więcej
25 pkt
4) Inne kryteria:
posiadanie przez wnioskodawcę „Karty Dużej Rodziny”
10 pkt
ukończenie przez jednego z wnioskodawców 60 roku
10 pkt
życia
posiadanie przez Wnioskodawcę/ów stałego
20 pkt
zameldowania na terenie Gminy Supraśl
* W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Na potrzeby ustalenia liczby osób zamieszkałych na nieruchomości przyjmuje się dane
wynikające z deklaracji składanych do Burmistrza Supraśla o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Na podstawie w/w kryteriów zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do programu.
Do dofinansowania będą kierowane kolejno wnioski z najwyższą liczbą punktów - do wyczerpania
limitu finansowego na dany rok budżetowy. Pierwsze dotacje będą przyznawane na rok 2019.
W przypadku, gdy liczba wniosków przewyższy wysokość dostępnych środków budżetowych na
dany rok, dotacje będą udzielane w latach kolejnych według powyższej listy.

Komórka odpowiedzialna za wdrożenie i pełną informację merytoryczną:
Referat ds. projektów UE oraz Uzdrowiska Supraśl
tel. 85 7132 718
e-mail: mariusz.zygielo@suprasl.pl
Kontakt z Urzędem Miejskim w Supraślu
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
Sekretariat – tel. 85 7132 700, fax 85 7132 720
e-mail: um@suprasl.pl; strona internetowa: www.suprasl.pl
Kontakt do Filii Urzędu Miejskiego w Zaściankach:
ul. Szosa Baranowicka 58/4, 15-521 Zaścianki
tel. 85 7333 840, e-mail: filiaum@suprasl.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Supraślu
oraz Filii Urzędu Miejskiego w Zaściankach:
pon. 7.30-15.30 wt., śr., pt. 7.30-15.00

czw. 7.30-17.00

