
Załącznik do Zarządzenia Nr 28.2017
Prezydenta Miasta Skierniewice 
z dnia 3 marca 2017 roku 

REGULAMIN NABORU DEKLARACJI
udziału

w programie pn.: „Program ograniczania niskiej emisji”

  

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Użyte określenia w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Program – Program Ograniczania Niskiej Emisji przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Łodzi Nr 11/II/2017 z dn. 27.02.2017 r.

2) Regulamin – zasady uczestnictwa w Programie na terenie Miasta Skierniewice,
3) Przedsięwzięcie - przedsięwzięcie mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane

z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów
wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności polegające
na trwałej likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni
lub palenisk węglowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające
wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. Szczegółowy opis rodzajów
przedsięwzięć określa § 3 ust. 3 Programu,

4) Fundusz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
5) Wnioskodawca – Miasto Skierniewice składające wniosek o dofinansowanie realizacji

zadań w ramach Programu,
5) Beneficjent – Miasto Skierniewice, któremu została udzielona dotacja na realizację zadań

w ramach Programu,
6) Odbiorcy Końcowi -  osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania

n i e r u c h o m o ś c i ą , d l a k t ó r e j p l a n o w a n e j e s t p r z e d s i ę w z i ę c i e :
własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste,

7) Wniosek – wniosek o udzielenie dofinansowania składany przez Wnioskodawcę 
w ramach Programu

8) Deklaracja – dokument stanowiący załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, składany
przez Odbiorcę Końcowego  w celu zakwalifikowania do Programu.



II. WARUNKI I OGRANICZENIA

1 . Nabór deklaracji prowadzony jest przez Wnioskodawcę w celu opracowania Wniosku
 o udzielenie dofinansowania w ramach Programu.

2. Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, a stanowi jedynie
deklarację gotowości do udziału w Programie.

3. Nieruchomość, dla której planowane jest przedsięwzięcie położona jest w granicach
administracyjnych Miasta Skierniewice.

4. Przedsięwzięcie oraz jego efekty rzeczowe i ekologiczne  mogą być wykorzystane wyłącznie
na potrzeby gospodarstwa domowego.

5 . Zarejestrowana i/lub prowadzona na terenie nieruchomości planowanej do objęcia
przedsięwzięciem działalność gospodarcza wyklucza możliwość ubiegania się
o dofinansowanie w ramach Programu.

6.  Zasady udzielania dofinansowania określa § 3 Programu.

7. Miasto Skierniewice, jako Wnioskodawca, wystąpi do Funduszu z wnioskiem
o dofinansowanie w ramach Programu.

8. Przedsięwzięcia będą realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania na ich realizację
ze środków Funduszu i podpisania umowy o dofinansowanie.

 9. Informacje dotyczące Regulaminu naboru deklaracji można uzyskać:

- osobiście w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta
Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pok. 212,

- telefonicznie pod numerami telefonu: (46) 834-51-86; (46) 834 51 74; (46) 834-51-83.

10. Odbiorca Końcowy zobowiązany jest złożyć deklarację dotyczącą udziału w Programie w celu
zweryfikowania dostępności uczestnictwa w nim, zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu

11.  W przedsięwzięciu mogą brać udział Odbiorcy Końcowi nieposiadający jakichkolwiek
zaległości wobec Miasta Skierniewice z tytułu podatków i opłat w szczególności:

1) podatku od nieruchomości

2) podatku rolnego
3) podatku leśnego
4) podatku od środków transportowych
5) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi



i innych.
12. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania
nieruchomością zgłaszaną do Programu.
 
III.  KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI
ROZLICZANIA.

1. Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Miastem Skierniewice,
 a Odbiorcą Końcowym do 15 sierpnia 2018 r., za wyjątkiem ust. 2.

2. Okres kwalifikowalności kosztów od 01 stycznia 2016 r. do 15 sierpnia 2018 r. dotyczy kosztów
poniesionych przez Odbiorców Końcowych, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Programie
Priorytetowym „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowaną w ramach
programu KAWKA” składając deklarację do Miasta Skierniewice i zostali ujęci we wniosku
o dofinansowanie złożonym do WFOŚiGW w Łodzi w roku 2015. Koszty te mogą być
kwalifikowane również dla zadań zakończonych.

3. Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty Odbiorcy Końcowego
określone w § 3 ust.5 Programu.

4. Do rozliczania dotacji stosuje się Instrukcję rozliczania kosztów zadania dofinansowanego
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi
w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji uchwaloną przez Zarząd Funduszu.

IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLRACJI

1. Nabór deklaracji  prowadzony będzie w terminie od dnia 06 do dnia 20 marca 2017 roku.
2. Formularze deklaracji oraz pozostałe dokumenty dotyczące naboru dostępne są:

1)  w wersji papierowej w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych
Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pok. 212.
2) w wersji elektronicznej pod adresem: www.skierniewice.eu w zakładce „Aktualności”.

3. Deklaracje  należy składać w wersji  papierowej  na obowiązującym formularzu deklaracji
naboru stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego regulaminu:

a) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice,
pokój nr 2 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8.00-16.00, w środę
w godzinach 08.00-17.00.

b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-
100 Skierniewice, z dopiskiem: „Deklaracja - Program Ograniczania Niskiej Emisji”.
O zakwalifikowaniu deklaracji do dalszej oceny decyduje data wpływu do Urzędu Miasta
Skierniewice.

http://www.skierniewice.eu/


4. Deklaracje:

1) niekompletnie wypełnione,

2) złożone na innym druku niż obowiązujący,

3) złożone po upływie terminu naboru,

4) złożone przez osoby, o których mowa w rozdziale II Warunki i ograniczenia pkt 11,

podlegają wykluczeniu z dalszego procedowania.

5. W przypadku ujawnienia nieprawdziwych danych na jakimkolwiek etapie naboru, Miasto
Skierniewice zastrzega, że deklaracje takie zostaną wykluczone z uczestnictwa w projekcie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy Programu
oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do ogłoszenia Funduszu z dnia 1 marca 2017
roku o naborze w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji – PONE”.

2. Treść dokumentów, o których mowa w ust. 1 dostępna jest pod adresem:
http://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci_2/article,1995,1,1.html oraz w Wydziale Pozyskiwania
Zewnętrznych Środków Finansowych Urząd Miasta Skierniewice.

3 . Wnioskodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
wynikających z wymogów naboru prowadzonego przez Fundusz oraz innych aktów prawnych
dotyczących przedmiotowego zakresu.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 

1) Program Ograniczania Niskiej Emisji przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi
Nr 11/II/2017 z dn. 27.02.2017 r.

2) Deklaracja

http://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci_2/article,1995,1,1.html

