
Zarządzenie Nr 208/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu
pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie
miasta Kalisza”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do zarządzenia Nr 97/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu naboru zgłoszeń w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Kalisza”, wprowadza się następujące
zmiany:
1) w części III ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, gdy:
1) instalacje  OZE  będą  podłączone  do  sieci  dystrybucyjnej  i  możliwe  będzie  fizyczne

wprowadzenie energii do takiej sieci, albo
2) odbiorcą  ostatecznym  lub  członkiem  gospodarstwa  domowego,  w  którym  planuje  się

zainstalowanie OZE, będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą,
przekazanie przez Miasto Kalisz instalacji OZE do użytkowania dla Odbiorcy Ostatecznego może wiązać
się z udzieleniem pomoc de minimis przez Miasto Kalisz, jako Beneficjenta projektu.”,

2)     w części IV ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wkładu odpowiadającego wartości podatku VAT naliczonego od 85% kosztów kwalifikowalnych

(netto ) danej instalacji OZE, oszacowanego na etapie wyceny danej instalacji, sporządzonej na
podstawie wizji lokalnej (tj. części kosztów kwalifikowalnych instalacji finansowanej ze środków
UE w ramach projektu) zgodnie z obowiązującymi przepisami;”,

3)     w części IV ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) wszystkie podane w niniejszym pkt. 2 ppkt. 1-5 koszty realizacji projektu są kosztami netto, do

których doliczony zostanie podatek VAT wg odpowiedniej stawki, zgodnie z obowiązującymi
przepisami;”,

4)    w części VIII ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  W  przypadku pozyskania przez Miasto Kalisz środków na realizację przedmiotowego projektu
podmiot  prowadzący  działalność  gospodarczą  lub  rolniczą,  zakwalifikowany  do  udziału  w  tym
projekcie, może zostać zobowiązany do przedłożenia na wezwanie Miasta Kalisza:”,

5)    w części IX ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.  Zakwalifikowane instalacje powinny zostać zrealizowane przez Miasto Kalisz w 2020 r.  Termin
realizacji projektu zależny jest od liczby mieszkańców, którzy przystąpią i zostaną zakwalifikowani do
udziału w projekcie (im więcej chętnych, tym termin realizacji dłuższy).”.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

§ 2.
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska, Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta, Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem,
Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowego przy przy udziale
Energetyka Miejskiego – Koordynatora PGN.

§ 3.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


