OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE WYMIANY KOTŁÓW
W RAMACH "PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE
PORĄBKA W ROKU 2018"
W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2018r.
nr XXXIII/281/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte
w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na 2018 rok, zwanym dalej
Regulaminem
niniejszym zawiadamiam, iż począwszy
od dnia 19 marca br.
rozpoczęty zostanie nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym
na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła, których rodzaje
scharakteryzowane zostały w Regulaminie.
Wysokość dotacji w roku 2018 wynosi 4 000 zł.
Warunkiem otrzymania dotacji, jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła.
Regulamin udzielania dofinansowania oraz formularze deklaracji uczestnictwa w Programie
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Porąbka www.porabka.pl w zakładce
„Dotacje dla mieszkańców” lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Porąbka.
Sposób składania wniosku: osobiście w Urzędzie Gminy Porąbka, 43-353 Porąbka,
ul. Krakowska 3 (Biuro Obsługi Klienta – parter budynku) lub wysyłając (najwcześniej w
dniu rozpoczęcia naboru) pocztą na adres Urzędu, a także przy użyciu elektronicznej skrzynki
podawczej dostępnej na platformie e-puap zlokalizowanej na www.bip.porabka.pl (zakładka:
Informacje ogólne, pozycja: Pismo ogólne do podmiotu publicznego na EPUAP).
Wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym według kolejności
ich składania (wpływu do tutejszego Urzędu Gminy).
Bliższe informacje uzyskać można w Referacie Ochrony Środowiska i Funduszy
Strukturalnych Urzędu Gminy Porąbka, pokój nr 5, tel.: 33 827 28 17-18
UWAGA: W związku ze zmianą zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2175), od 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana kwoty
minimalnej dla zakupów inwestycyjnych, która wynosi aktualnie 10 000 zł. Ponieważ
gmina, zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519
ze zm.) oraz Regulaminu może dofinansowywać tylko inwestycje, będzie istniała
możliwości dofinansowania tylko tych zadań, których wartość przekroczy 10 000 zł.
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