
UCHWATA NR XLV/23I2022

RADY MIASTA WLOCLAWEK

zdnia 1marca2022r.

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budietu Gminy Miasto Wloclawek na
dofinansowanie koszt6w inwestycji slui4cych ochronie powietrza na terenie miasta Woclawek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U.

22021 r,,poz. 1372, 1834), art.403 ust. 2, 3,4, 5 ustawy zdnia2T kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973,2127 ,2269) oraz art. 221 ust, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. ofinansach publicznych (D2.U.22021r., p02.305, 1535,1773,1927,1981,22701

uchwala siQ, co nastepuje:

$ 1. Okre6la sig zasady udzielania dotacji celowej ze Srodk6w bud2etu Gminy Miasto Woclawek
na dofinansowanie koszt6w inwestycji slu24cych ochronie powietza na terenie miasta Woclawek
polegajqcych na wymianie 2r6del ciepla opalanych paliwami stalymi, zgodnie z Regulaminem
stanowiqcym zalqcznik do niniejszej uchwaly.

$ 2. Traci moc Uchwala Nr XXI/43/2020 Rady Miasta Woclawek z dnia 30 marca 2020 r. w
sprawie okreslenia ,Zasad udzielania dotacji celowej ze Srodk6w bud2etu Gminy Miasto Woclawek na
dofinansowanie koszt6w zwiqzanych z ochronqpowietza popzez redukcjg niskiej emisji zanieczyszczeri
na terenie Gminy Miasto Woclawek' (Dz. Urz. Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r., poz.
'1970), zmieniona Uchwal4 Nr XyJl12l2021 Rady Miasta Wloclawek z dnia 2 marca 2021 r. (Dz. Urz.
Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego 22021 r., poz. 1197); zmieniona Uchwalq Nr XXXIV/63/2021
z dnia25 nla2021 r. (Dz, Un. Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego 22021 r., p2.2710); zmieniona
Uchwalq Nr XXXV17812021 z dnia 22 czewca 2021 r. (Dz. Urz. Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
22021 r.,po2.3204\.

$ 3. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Woclawek.

$ 4.1. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzez ogloszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Uzqdu lvtiasta Woclawek,



Uzasadnienie

Dotychczas zasady udzielania dotacji na wymianq nieekologicznych 2r6del ciepla na terenie Gminy
lUiasto Woclawek regulowane byly Uchwalq Nr XXI/43/2020 Rady Miasta Woclawek z dnia 30 marca
2020 r. w sprawie okreSlenia ,,Zasad udzielania dotacji celowej ze Srodkow bud2etu Gminy Miasto
Woclawek na dofinansowanie kosztow zwiEzanych z ochron4 powietza popzez redukcjq niskiej emisji
zanieczyszczen na terenie Gminy Miasto Woclawek" ze zmianami.

Z uwagi na modyfikacje wprowadzone w Uchwale Nr XXXV/510/21 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r, zmieniajqcej uchwalQ w sprawie wprowadzenia na obszarze

wojewodztwa kujawsko-pomorskiego ograniczef i zakaz6w w zakresie ekspioatacji instalacji, w ktorych
nastqpuje spalanie paliw (Dz. Uz. Wolew6dztwa Kujawsko-Pomorskiegoz202l r.,po2.4347 ) w zakresie
ograniczen w eksploatacji kotl6w na paliwo stale (ekogoszek lub pellet) klasy 5, konieczne jest podjgcie
nowej uchwaly, dziqki kt6rej mo2liwa bgdzle kontynuacja dzialai naprawczych polegajqcych na obni2eniu
emisji zanieczyszczei powietza z indywidualnych systemow gzewczych poprzez stwozenie systemu
zachgt finansowych dla mieszkaric6w do likwidacji kotlow wgglowych na ekologiczne.

Ponadto rozszezony zostal katalog podmiot6w uprawnionych do ubiegania sig o dotacjq o wszystkie
podmioty wymienione w art, 403 ust.4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, w szczeg6lno6ci: os6b
lizycznych, os6b prawnych, wspolnot mieszkaniowych, pzedsigbiorcow.

Realizacja ninie.lszel uchwaly jest jednym z wa2nielszych dzialai podejmowanych na zecz poprawy
jakoSci powietza na terenie miasta Wloclawek, Stanowii ona bgdzie rownie2 nazgdzie wspierajqce
mieszkahc6w w realizacji obowiqzk6w wynikajqcych z ww, uchwaly Sejmiku Wojew6dztwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Dla podmiot6w, dla ktorych udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, tj, dla podmiotow
prowadzqcych dziaialnoSc gospodarczq oraz podmiot6w prowadzqcych dzialalno66 w sektoze rolnym
w niniejszej uchwale wprowadzone zostaly zapisy dotycz4ce zasad dopuszczalnoSci tej pomocy. Zgodnie
z art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnja 2004 r. o poslgpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy
publicznej (Dz. U. 22021 r.,po2.743 j.t.) projekt programu pomocowego pzewidujqcy udzielenie pomocy
de minimis paeslany zostal Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesowi Uzgdu Ochrony
Konkurencji i Konsument6w.
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Zalqcznik
do Uchwaly Nr XLY 12312022

Rady Miasta Wloclawek
z dnia1marca2022r.

Regulamin udzielania dotacji celowej ze Srodk6w budietu Gminy Miasto Woclawek

na dofinansowanie koszt6w inwestycji sluiqcych ochronie powietza na terenie miasta Woclawek

Rozdzial 1

Postanowienia o96lne

$ 1. Niniejszy Regulamin okre6la zasady udzielania dotacji celowej z bud2etu Gminy Mlasto Woclawek

na dofinansowanie koszt6w inwestycji slu2qcych ochronie powietza, polegaj4cych na likwidacji 2r6dta

ciepla zasilanego paliwem stalymi i zastqpleniu go:

1) kotlem na pellet dzewny o podwy2szonym standardzie - spelniajqcym wymagania klasy

efektywno6ci energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu ietykiety energetycznej

certyfikaV6wiadectwo potwierdzajqce spelnienie wymog6w dyrektywy ekoprojekt;

1) kotlem gazowym kondensacyjnym - spelniajqcym wymagania klasy efektywno6ci energetycznej

minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywno5ci energetycznej;

2) kotlem elektrycznym lub elektrycznym uzqdzeniem, kt6ry musi byd tnrale zwiqzany z podlo2em,

Scianq lub sufitem;
3) kotlem olejowym - spelniajqcym wymagania klasy efektpvnoSci energetycznej minimum A

na podstawie karty produktu i etykiety efektywnoSci energetycznej

4) wgzlem cieplnym wraz z wykonaniem pzylqcza od sieci cieplowniczej do wgzla cieplnego;
E\ ^^-^^ ^i^^l^q yur ||Pq ulcP|a

$ 2. llekrod w uchwale jest mowa o:

l) Wnioskodawcy - nale2y pzez to rozumie6 podmiot, o kt6rym mowa w art. 403 ust. 4 pkt I
ustawy Prawo ochrony Srodowiska wystqpujqcy o udzielenie dotacji.

2) dotacji - nale2y pnez to rozumiei dotacjg celowq w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) udzielanq z bud2etu

gminy, pzeznaczonq na dofinansowanie realizacji inwestycji slu2qcej ochronie powietza

okre6lonej w niniejszym Regulaminie;

3) kosztach kwalifikowanych - nale2y przez lo rozumiei koszty poniesione pzez
Wnioskodawcg na zakup, montaz i uruchomienie nowego 2rodla ciepla podlegajqce

refundacji w ramach udzielonej dotacji celouiej z bud2etu Gminy Miasto Woclawek;
4) istniejqcym ir6dle ciepla - nale2y pzez to rozumie6 kotly, piece, uzqdzenia gvewcze

na paliwa stale (wggiel, koks, mial) podlegajqce wymianie w ramach realizacji inwestycji,

na kt6rq zoslala pzyznana dotacja;
5) nowym ir6dle ciepla - rozumie siQ pzez to fabrycznie nowe 2rodlo ciepla zasilane gazem

(kociot/piec), prqdem - ogzewanie elektryczne (kociol/piec/gzejniki/maty), kociol na pellet

dzewny o podwy2szonym standardzie; przylqcze, pompa ciepla;

6) kotle/piecu na pelelt dzewny o podwyiszonym standardzie - rozumie sig paez
to:

a) 2r6dio ciepla o emisyjno6d czqstek stalych o wartoSci < 20 mg/mr (w odniesieniu

do suchych spalin w temp. 0"C, 101 3 mbar pzy Oz=100/o);

b) pzeznaczenie wylqcznie do spalania biomasy w formie pelletu dzewnego
(uz4dzenia wielopaliwowe nie sq kwalifikowane do dotacji);

c) automatyczne podawanie paliwa;



d) zakaz rusztu awaryjnego lub pzedpaleniska (a takZe /brak mo2liwoSci monta2u
rusztu awaryjnego lub pzedpaleniska);

7) kotle/piecu gazowym - rozumie sig paez to 2r6dlo ciepla w postaci kotla lub pieca, zasilane
paliwem gazowym ziemnym lub gazem plynnym ze zbiornika naziemnego lub podziemnego;

8) kotle olejowym - rozumie sig pzez to 2r6dlo ciepla w postaci kotla zasilanego lekkim olejem
opalowym;

9) ogzewaniu elektrycznym - rozumie siQ pnez to wszelkie 2r6dla ciepla zasilane prEdem

elektrycznym, w szczeg6lnoSci. : kotly/piece elektryczne, pzeplywowe ogzewacze wody,
gzejniki elektryczne, maty i kable gzejne, folie grzewcze, panele gzewcze na podczerwieri,
kominki elektryczne;

10) kompleksowym podlqczeniu - nale2y pnez to rozumied calkowitq likwidacjg w budynku
wielorodzinnym 2rodel ogzewania opalanych paliwem stalym i podlqczenie wszystkich Iokali
do nrskoemisyjnego uzqdzenia gzewczego;

11) ekoprojekcie - rozumie siq pzez to miejscowe ogzewacze pomieszczei na paliwa stale
(kominki, piece, kuchenki) wprowadzane do obrotu i do u2ytkowania od 1 slycznia2022 roku,
kt6re bgdq musialy spelnia6 wymogi sezonowej efektywno6ci energetycznej, zgodnie
z Dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125ME oraz zapisami Uchwaly
Nr DCV510/21 Sejmiku Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.

zmieniajqcq uchwale w sprawie wprowadzenia na obszaze wojew6dztwa kujawsko-
pomorskiego ograniczeri i zakazow w zakresie eksploatacji instalacji, w kt6rych nastgpuje
spalania paliw;

12) umowie- rozumie sig pzez to umowg o udzielenie dotacjizawartqpomigdzy Wnioskodawcq
a Gminq Miasto Woclawek, okreSlajqcq szczeg6lowe warunki pzyznania i rozliczenia
dotacji;

13) wniosku - nale2y pzez to rozumiei wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymiang 2r6dla
ciepla zlozony pzez Wnioskodawcq;

14) Regulaminie - nale2y pzez to rozumiei niniejszy Regulamin.

Rozdzial 2
Pzedmiot i podmiot dofinansowania

$ 3.1. 0 udzielenie dotacji mogq ubiega6 sig Wnioskodawcy posiadajqcy tytul prawny do budynku/lokatu
mieszkalnego wynikajqcy z prawa wlasnoSci/wsp6lwlasno6ci.

2. Dotacjg mogq uzyskai podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska czyli podmioty niezaliczone do sektora finans6w publicznych:

1) osoby fizyczne,
2) osoby prawne,

3) wsp6lnotymieszkaniowe,
4) pzedsiqbiorcy.
3. Dotacja na realizacjq zadania opisanego w $ 1 regulaminu udzielana jest tylko jeden raz dla:

1) budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wtym w zabudowie szeregowej ibli2niaczej;
2) lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiqcego odrgbny pzedmiot

wlasno6ci (wyodrqbniona ksiega wieczysta);
3) budynku wielorodzinnego - kompleksowe podlqczenie calego budynku

do nowego 2r6dla ciepla, o kt6rym mowa w g 2 ust. 5 i ust. '10.

4) budynku wieloroCzinnego, w kt6rym wszystkie lokale mieszkalne podl4czone

sAdo wsp6lnego 2r6dla ogzewania,

$ 4. Dotacja nie obejmuje inie mo2e slu2yi pokrywaniu wydatk6w poniesionych na:

1) zakup i montaz 2rodel ciepla w nowo wybudowanych obiektach lub obiektach bqdqcych
w budowie;



2) zakup i monta2 2r6del ciepla w budynkach rekreacyjnych/letniskowych;

3) zakup i montaZ 2r6del ciepla nabytych pzed podpisaniem umowy;

4) opracowanie projektu instalacji;

5) roboty wykonane wlasnymi silami pzez Wnioskodawce,

6) wymianQ systemu ogzewania w budynku/lokalu wykozystywanym do prowadzenia dlalalno6ci

gospodarczej, w sytuacji braku czg6ci mieszkalnej.

$ 5. Nowe 2r6dla ciepla powinny spelniai nastgpujqce wymagania techniczne:

1) muszq byi 2rddlami fabrycznie nowymi (nieuZywanymi) i zamontowanymi po raz pieruszy,

posiadajEcymi atesty dopuszczajqce je do powszechnego u2ytku oraz co najmniej dwuletniq

gwarancJe,

muszq byi jedynymi 2r6dlami ciepla (uzqdzeniami gzewczymi centralnego ogzewania)

w danym budynku;
moc nowego 2r6dla ciepla musi byi adekwatna do aktualnego zapotzebowania budynku

na cieplo.

Rozdzial 3

Koszty kwalifikowane

$ 6. 1, Kosztami kwalifikowanymi inwestycji, o kt6rych mowa w $ 2 ust. 3 sq koszty poniesione na:

1) demonta2 ogzewania opartego na paliwie stalym, zakup i montaz kotla na pellet dzewny

o podwy2szonym standardzie;
2) demonta2 ogzewania opartego na paliwie stalym, zakup i monta2 wgzla cieplnego i instalacji

wewnqtznej centralnego ogzewania i cieplej wody u2ytkowej w tym zakup i monta2 gnejnik6w

oraz w pzypadku ogzewania podlogowego zakup imonta2 rur wielowarstwowych wraz

z niezbgdnymi instalacjami oraz oplata za pzylqczenie;

3) demontaz ogzewania opartego na paliwie stalym, zakup imonta2 pomp ciepla, instalacji

wewnqtznej centralnego ogrzewania i cieplei wody u2ytkowej w tym zakup imonta2 gzejnik6w

oraz w pzypadku ogzewania podlogowego zakup i monta2 rur wielowarstwowych wraz

z niezbgdnymi instalacjami;
4) demontaZ ogzewania opartego na paliwie stalym, zakup i monta2 pieca elektrycznego,

akumulacyjnego, instalacji wewngtznej, w tym gzejnik6w oraz w pzypadku ogzewania

podlogowego zakup i monta2 rur wielowarstwowych wraz z niezbqdnymi instalacjami;

5) demonta2 ognewania opartego na paliwie stalym, zakup i montaZ pieca gazowego, wkladu

kominowego, instalacji wewngtznej centralnego ogzewania i ciepbl wody u2ytkowej w tym

gzejnikdw oraz w przypadku ogzewania podlogowego zakup i monta2 rur wielowarstwowych

wraz z pozostalymi niezbgdnymi instalac.jami;

6) demonta2 ogzewania opartego na paliwie stalym, zakup imontaZ pieca olejowego, instalacji

wewngtznej centralnego ogzewania i cieplej wody u2ytkowej.

2, Koszty kwalifikowane wskazane w ust.1 dotyczq inwestycji pzeprowadzonych zar6wno w lokalach

mieszkalnych jak i czgSciach wsp6lnych budynku wielorodzinnego.

$ 7. Koszty poniesione na zakup uzqdzeri s4 kosztami kwalifikowanymi tylko w6wczas, gdy dotyczq

uzqdzeri nowych, wykonanych fabrycznie i zamontowanych po raz pierwszy, a takze spelniajqcych

wszelkie konieczne nonny iposiadajEcych dopuszczenia do u2ytkowania na terenie Polski,

$ 8. Wszelkie pozostale koszty, niewymienione w $ 6 ust. 1 konieczne do poniesienia w celu

pzeprowadzenia inwestycji, uznaje sig za niekwalifikowane.

1\



$ 9. w pzypadku braku wyra2nie okre6lonego zakresu kosztu kwalifikowanego na faktuze VAT,
wnioskodawca dodatkowo dolqcza kosztorys powykonawczy, zalqcznikdo faktury vAT lub umieszcza
adnotacjg na faktuze VAT odnosnie kosztu kwalifikowanego, potwierdzone pzez wystawca
dokument6w.

$ 10. Koszty inwestycji nie mogq byi dofinansowane z innych srodk6w publicznych w takiej wysokosci,
aby lqczna kwota dofinansowania pzekraczala 100% koszt6w kwailfikowanvch.

Rozdzial 4
Warunki udzielenia dotacji

$ 11, Warunkiem udzielenia dotacji jest lqczne spelnienie nastEpujqcych zasad:
1) dotychczasowym 2r6dlem ciepla w budynku Wnioskodawcy jest istniejqce 2r6dlo ciepla na paliwo

slate;

2) wnioskodawca zobowiqzuje sig do tnrr'alej likwidacji istniejqcego 2r6dla ciepla, z zastze2eniem g
13 i$ 14 Regulaminu;

3) pzedsiqwzigcie zostalo zrealizowane zgodnie z wymogami prawa, w tym budowlanego;
4) wnioskodawca zachowa procedurq ubiegania sig o dotacjg okre6lonqw Regulaminie.

$ 12' Warunkiem uzyskania dotacjijest trwala likwidacja w budynku istniejqcego 2r6dla ciepla zasilanego
paliwem stalym, stanowiqcego gl6wne 2r6dlo cenlralnego ogzewania i/lub cieplej wody u2ytkowej w tym
budynku, z zastze2eniem S 13 i S 14.

$13, Spelnienie warunku, o kt6rym mowa wgl2niejestwymagane wpzypadku, gdydotychczasowe
2r6dlo ciepla pzedstawia wysokie walory estetyczne lub jest objgte ochron4 konserwatora zabytk6w, pod
warunkiem trwalego usunigcia podlqczenia tego dotychczasowego 2r6dla ciepla na paliwo slale
do pzewodu kominowego.

$ 14, Warunek, o kt6rym mowa w $ 12 nie dotyczy pozostawienia w budynku kominka opalanego
drewnem, bez plaszcza wodnego, kt6ry nie jest podlqczony do centralnego ogzewania budynxu,
spelniaj4cego wymogi ekoprojektu.

$ 15. 1. Dotacja na dofinansowanie koszt6w inwestycji, o ktorych mowa w g 3 ust. 3 pnyznawana
bgdzie do wysokoSci poniesionych koszt6w kwalif ikowanych, nie wigcej nii 4 000,00 zl (slownie:
cztery gsi4ce zlogch).

2. W pzypadku budynku wielorodzinnego, w kt6rym wszystkie lokale mieszkalne podlqczone sqdo
wsp6lnego 2r6dla ogzewania opalanego paliwem stalym, dotacja udzielona bgdzie do wysokoSci
poniesionych koszt6w kwalifikowanych lecz nie wigcej ni2 10 000,00 zlotych (slownie: dziesigd
tysigcy zlotych), w lym do zakupu nowego uzqdzenia gzewczego wraz z ospzgtem zasilajqcym
w cieplo caly ten budynek,

$ 16, Wyplata dotacji nastqpi po zakonczeniu realizacji pzedsigwziqcia, pod warunkiem, 2e realizacja
peedsigwziecia nastqpi zgodnie z umowqoraz pod warunkiem wla6ciwego rozliczenia dotacji, o kt6rym
mowa w $ 26.

Rozdzial 5
Termin i spos6b skladania wniosk6w

$ 17.1. Dotacja udzielana jest na wniosek.
2, Zlo2enie wniosku o udzielenie dotacji nie jest r6wnoznacz e z payznaniem dotacji.
3, Wnioski, o kt6rych mowa w $ 19 iw $ 20 wraz z wymaganymi zalqcznikami nale|y zlo2yt,

w terminie naboru wniosk6w trwajqcym nie kr6cej ni2 60 dni.



4, W zakresie wnioskow zlo2onych w 2022 roku ogloszenie o naboze wnioskow nastqpi w terminie

14 dni od uprawomocnienia siq niniejszej uchwaly.

5. W kolejnych latach ogloszenie o naboze wniosk6w nastqpi w terminie 14 dni od daty

zatwierdzenia bud2etu Gminy Miasto Woclawek na dany rok bud2etowy.

5. Wnioski nale2y skladac do Prezydenla Miasta Woclawek w terminie naboru wniosk6w.

6, Ogloszenie o naboze wniosk6w Prezydent Miasta Wloclawek podaje do publicznej wiadomo6ci

w Biuletynie Informacji Publicznej Uzgdu Miasta Wloclawek.

7. Wnioski o udzielenie dotacji, zlo2one po terminie naboru wniosk6w, pozoslan4bez rozpatzenia.

g 18. Wnioski, nale2y skladai pzed dokonaniem demonta2u istniejqcego 2rodla ciepla na paliwo stale

oraz pned dokonaniem zakupu i monta2u nowego 2r6dla ciepla, kt6re ma zostad objqte wnioskowanq

dotacj4

$ 19, Wniosek o udzielenie dotacji powinien spelnia6 nastepuj4ce warunki formalne:

1) byi zlo2ony na wla6ciwym formulazu, kt6ry stanowi zal4cznik nr 1 do Regulaminu,

2) miei wypelnione wszystkie wymagane pozycje,

3) byi opatzony podpisem Wnioskodawcy,

4) mie0 dolqczone wszystkie wymagane zalqczniki.

$ 20. 1. Wniosek o udzielenie dotacji zawiera:
1) dane Wnioskodawcy: imig i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy, adres, numer telefonu, adres email,

okre6lenie formy prawnej Wnioskodawcy, numer rachunku bankowEo;

2) dane dotyczqce planowanej do realizacii inwestycji, ti,: rodzai zadania (wskazanie nowego 2r6dla

ogzewania); planowany termin realizacji pzedsiqwzigcia; rodzaj paliwa stosowanego

dotychczas; lokalizacja pzedsigwziqcia; informacja o obiekcie, w kt6rym realizowana bqdzie

inwestycja; informacja o 2rodlach ciepla do likwidacji; liczba piec6w nieekologicznych

planowanych do tnaalej likwidacji; powiezchnia lokalu/budynku; informacja o dostqpie do sieci

cieplnej lub gazowei;

3) datg i podpis Wnioskodawcy lub pelnomocnika.

2, Do wniosku naleiy zalqczy6 nastgpuj4ce dokumenty:
'1) Oswiadczenie o prawie do nieruchomo6ci (budynku/lokalu), zgodnie ze wzorem o5wiadczenia

stanowi4cym zal4cznik nr 2 do Regulaminu;
2) zgodg wsp6twlaScicieli lokalu mieszkalnego/budynku wielorodzinnego, na realizacjq inwestycji

bgdqcej pzedmiolem wniosku o udzielenie dotacji -je2eli dotyczy;

3) jeZeli wniosek sklada wsp6lnota mieszkaniowa - kopig uchwaly w sprawie powolania zazqdu
wsp6lnoty oraz kopig uchwaly w sprawie zgody czlonk6w wspolnoty na realizacjq

pzedsiqwzigcia wraz ze wskazaniem liczby lokali objqtych wsp6lnotq- je2eli dotyczy;

4) zestawienie lokali mieszkalnych podlegajqcych dotacji -je2eli dotyczy;

5) zalecenia konserwalora zabytk6w dot. pozostawienia pieca pzedstawiajEcego walory estetyczne

wraz z dokumenlacjq zdjgciowq - je2eli dotyczy;

6) dokument uprawniajqcy do wystqpowania w imleniu Wnioskodawcy: pelnomocnictwo i dowod

uiszczenia oplaty skarbowej od pelnomocnictwa - je2eli dotyczy;

7) o6wiadczenie woli o podlqczeniu wszystkich lokali mieszkalnych budynku wielorodzinnego

do niskoemisyjnego uzqdzenia gzewczego (dotyczy budynk6w wielorodzinnych w pzypadku

kompleksowego podlqczenia) - je2eli dotyczy;

8) kopiq warunk6w pr4lqczenia budynku wielorodzinnego do sieci cieplowniczej wydane pzez

dostawcq ciepla bEd2 pisemnqodmowg wydania tych2e warunk6w lub kopig umowy pzylqczenia

do sieci cieplowniczej - je2eli dotyczy.



9) kopig warunk6w przylqczenia budynku wielorodzinnego do sieci gazowej wydane pzez
dostawcg gazu bqd2 pisemnqodmowq wydania tych2e warunk6w lub kopie umowy pzylqczenia
do sieci gazowej - je2eli dotyczy.

10) kopig warunk6w pzylqczenia do sieci energetycznej lub kopig umowy pzylqczenia do sieci
energetycznej - je2eli dotyczy;

1 1) zdjgcie Iikwidowanego 2r6dla ciepla;
2 Wniosek powinien byi podpisany pzez wla5ciciela/wspirlwla6ciciela budynku mieszkalnego

jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego/budynku wielorodzinnego bqd2 pzez osoby upowaZnione do jego
zlozenia.

$ 21. '1. wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane bqd4 wedlug kolejnosci zlo2enia kompletnego
wniosku, w ramach Srodk6w finansowych pzewidzianych w bud2ecie miasta na dany rok.

2. W pzypadku stwierdzenia blgd6w lub brak6w w zlo2onej dokumentacji dopuszcza sig mo2liwo56
korekty/uzupelniania wniosku. w takim pzypadku do wnioskodawcy kierowane jest pismo
o koniecznosci uzupelnienia brak6w lub korekty wniosku w terminie nie dlu2szym ni2 30 dni
kalendazowych od dnia otzymania pisma.

3. Wniosek zostaje rozpatzony negatywnie, jeSli:

1) nie spelnia kryteridw dostgpu do wybranej sieci,
2) posiada blqdy formalne niepodlegajqce uzupelnieniu lub poprawie,
3) wnioskodawca nie dostarczyl w wyznaczonym terminie, wskazanym w wezwaniu,

wymaganych dokumentow,
4) wnioskodawca wprowadzil dodatkowe zmiany we wniosku izalqcznikach.
4. Wniosek oceniony negatywnie podlega odzuceniu.

$ 22. Po pozytywnej weryfikacji zlo2onego wniosku, pzed zawarciem umowy na udzielenie dotacji mogq
byi pzeprowadzone oglgdziny pzez udzielajqcego dotacjq istniejqcego systemu gzewczego
pzeznaczonego do wymiany.

$ 23. wnioski bgdq rozpatrywane na bieZ4co, wedlug kolejnosci ich wplywu w terminie nie dlu2szym ni2
30 dni od daty zakoiczenia r1aboru wniosk6w.

$ 24. O pzyznaniu dotacjioraz terminie i miejscu zawarcia umowy Wnioskodawca bgdzie powiadomiony
telefonicznie (na numer telefonu podany we wniosku) lub drogq mailowq (na adres mailowy podany
we wniosku).

$ 25.1. Je2eli o dofinansowanie ubiega sig podmiot prowadzqcy dzialalno66 gospodarczq w rozumieniu
unijnego prawa konkurencji, dotacja - w zakresie w jakim dotyczy nieruchomosci wykozystywanej
do prowadzenia tej dzialalno6ci - stanowi pomoc de minimis vr rozumieniu rozpozqdzenia Komisji (UE)
Nr 140712013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania arl.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Uz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Podmiot ubiegajqcy sig o pomoc de minimis jest zobowiqzany do pzedstawienia podmiotowi
udzielajqcemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystklch za6wiadczeri o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictrivie lub

rybol6wstwie, jakie otzymal w roku, w kt6rym ubiega sig o pomoc oraz w ciqgu 2lat
poprzedzajqcych go lat podatkowych, albo oSwiadczenia o wielko6ci tej pomocy otzymanej
w tym okresie, albo oSwiadczenia o nieotzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji okre6lonych w rozpozqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji pzedstawianych pzez podmiot ubiegajEcy siQ o pomoc de minimis (Dz. U, Nr
53 poz. 311, z po2n. zm.) w rozpozqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 11 czerwca 2010 r.



w sprawie informacji skladanych pzez pomioty ubiegajqce sig o pomoc de minimis w rolnictwie

lub rybol6wstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 8101.

3) Pomoc de minimis mo2e byi udzielana maksymalnie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Rozdzial 6
Zasady rozliczenia dotacji

$ 26. 1. Wyplata dotacji nastqpi po zrealizowaniu pzedsiqwzigcia zgodnie z niniejszq uchwalq.

2, Podstawq rozliczenia dolacji bqdzie wniosek zlo2ony pzez WnioskodawcA o rozliczenie dotacji

wraz z dokumentacjq ukazujqcq realizacjq zadania i poziom poniesionych wydatk6w, kt6ry stanowi

Zalqcznik nr 3 do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami:

1) kopig faktury (faktur) VAT okre5lajqca poniesione koszty na realizacjq inwestycji wraz

z dowodami uiszczenia wynikajqcych z nich nale2no6ci, fakiura musi byi wystawiona

po zawarciu umowy ze wskazaniem Wnioskodawcy jako Nabywcy;

2) zestawienie wydatk6w poniesionych na realizacjg zadania, kt6re stanowi zalqcznik nr 3a

do Regulaminu;
3) kopiq protokolu odbioru instalacli nowego 2r6dla ciepla, spozqdzonego i podpisanego pzez

Wnioskodawcq i Wykonawcq rob6t, posiadajqcEo odpowiednie uprawnienia, zgodnie

ze wzorem protokolu stanowiqcym zalqcznik nr 4 do Regulaminu;
4) Kserokopig protokolu kominlarskiego spozqdzonego pzez mistza kominiarskiego;

5) Kserokopig protokolu pr6by szczelno6ci instalacji gazowej w pzypadku wymiany 2r6dla

ciepla na 2r6dlo gazowe;

6) Kserokopig protokolu spozqdzonego pzez osobg posiadajqcE odpowiednie uprawnienia

w pzypadku wymiany 2r6dla ciepla na 2r6dlo elektrycme;
7) oSwiadczenie o tnrvatej likwidacji 2r6del ogzewania opalanych paliwem stalym, stanowiqce

zalqcznik nr 5 do Regulaminu;
8) zdjgcia zamontowanego nowego 2r6dla ciepla w lokalizacji zgodnei z zawartq umowqdotacji.

3. Dotujqcy moZe dokonad konholi wykonanej instalacji pzed wyplatqdotacji.
4. W pzypadku stwierdzenia, 2e zrealizowane pzedsigwzigcie nie spelnilo kryteri6w okre6lonych

w niniejszych zasadach nastgpuje negatywna weryfikacja formulaza rozliczeniowego i odmowa wyplaty

dotacji.
5. Brak zlo2enia formulaza rozliczenia dotacji wtaz z wymaganymi zalqcznikami

w okre6lonym w umowie terminie jest r6wnoznaczny z odmowq wypla$ dotacji.

6. Uznanie dotacji za rozliczonq nastgpuje z dniem wykonania pzez Wnioskodawcq wszystkich
postanowieri wynikajqcych z umowy o udzielenie dotacji i zaakceptowaniu pzez dotujqcego.

7. Kompletny wniosek o rozliczenie d otaili wrazzzalqcznikami wymienionymi w ust. 1 pzedklada siq

w niepzekraczalnym terminie do dnia'15listopada roku, w kt6rym zostala zawarta umowa.



Zalqcznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej ze Srodk6w budietu Gminy Miasto Wloclawek na wymiang ir6dla ciepla

I. DANE WNIOSKODAWCY

il. DANE DOTYCZACE PLANOWANEJ DO REALTZACJT TNWESTYCJI

lmig i nazwisko/
nazwa Wnioskodawcy

Adres Wnioskodawcy

Numer telefonu

Adres email

Forma prawna
Wnioskodawcy (naleiy
zaznaczye jednq
odpowiedi)

D osoba fizyczna bqdqca wla6cicielem/wsp6lwla6cicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym/budynku mieszkalnego wielorodzinnego';

trl wsp6lnota mieszkaniowa';

E osoba prawna'

- pzedsigbiorca'

'wrAScI/|lE ZAXRESLd

Rachunek bankowy
Wnioskodawcy (numer
konta)

Rodzaj zadania
(naleiy zaznaczyt,
jeden rodzaj
pzedsigwzigcia)

Wymiana istniej4cego systemu gnewczego na:
tr kociol na pellet dzewny o podwyiszonFn standardzie;

tr kociol gazowy kondensacyjny - spelniaiEcym wymagania klasy
efektywnosci energetycznej minimum A na podstawie karty
produktu i etykiety efektywnoSci energetycznej;

tr kociol elektryczny lub eleKryczne urzqdzenie, ktore musi byc
tnrale zwiqzane z podloiem, Scianq lub sufitem;



tr kociol olejowy - spelniajqcym wyrnagania klasy efeklywnosci
energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i
etykiety efektywno6ci energetycznej

tr wgzel cieplny wraz z wykonaniem pnylqcza od sieci
cieplowniczej do wgzla cieplnego;

- pompa ciepla

Planowany termin
realizacji
pnedsiewziecia

Rodzaj paliwa
stosowanego
dotychczas
(ewentualnie iloSi
paliwa zu2ytego w
ciqgu roku)
Lokalizacja
pzedsigwzigcia
(naleiy podad dokladny
adres)
Informacja o obiekcie,
w K6rym realizowane
bqdzie pzedsigwziqcie

E budynekmieszkalnffi
E lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

E budyn_ek wjelorodzinny (liczba lokali, w K6rych realizowana bgdzieinwestycja).......... . . . . .. ... ... ... . .. szt.

LJ piec wggtowy/miafowy/na koks

E kuchnia weg|owa................szt.

trl piec etaiowy ....................sd.

E kotlownia lokalna ...............s21

- piec kaflowy .....................szt.

E inne - iakie....

Zr6dla ciepla do
likwidacji (nale2y
zaznaey6l

liczba piec6w
nieekologicznych
planowanych do tnrvalej
likwidacji

w budynku mieszkalnym jednorodzinnym..................szt.

w lokalu mieszkalnym wielorodzinnym ............s21.

w budynku wie|orodzinnym...........................szt.

Powiezchnia
Iokalu/budynku - mz



Dostgp do sieci
gazowej/cieplnej w I E TAK (sie6 gazowa/cieplna)*
budynku 

I

wielorodzinnym I tr NIE (brak prryl4cza gazowego/cieplnego)*

Itr. DANE PEI-NOMOCNIKA DO REPREZENTACJI W ZAKRESM PRZEDKLADANIA
DOKUMENTACJI ORAZ KONTAKT6W Z ORGANEM DOTUJAC\M

Data i podpis W'nioskodawcy

OSwiadczam. ie:

1. Zapoznalemlan sig z Uchwal4 Nr xLY 123/2022 Rady Miasta woclawek z dnia 1 marca

20i2 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z bud2etu Gminy Miasto Woclawek na

dofinansowanie kosa6w inwestycji sfui4cych ochronie powietrza naterenie miasta Wloclawek.

2. Moja nieruchomoS6, o kt6rej mowa we wniosku ogrzewana jest obecnie przy pomocy f6dla
na paliwo stale.

3. Oswiadczam, Ze w budynku, w kt6rym nast4pi wyrniana na ekologiczne ir6dlo ciepla zostan4

zlikwidowane wszystkie dotychczasowe paleniska opalane paliwem stalym (nie dotyczy: piecy'

kt6re przedstawiaj4 walory estetycme lub s4 objgte ochron4 konserwatora zabytktiw

(potwiirdzone opini4 konserwatora), pod warunkiem trwalego usunigcia pol4czenia pieca z

przewodem kominowym; zamontowania grzalek elektrycalych w piecu kaflowym' pod

warunkiem trwalego usunigcia pol4czenia pieca z przewodem kominowym; wystgpowania

kominka opalanego wyl4cznie drewnem (bez moZliwoSci opalania wgglem), bez plaszcza

wodnego, itanowi4cego element dekoracyjny pomieszczenia rnieszkalnego, spelniaj4cym

wymagania ekoprojektu.
4. Oswiadczam,2e zxnna mi jest odpowiedzialnoS6 karna za przedloiLenie falsrywych lub

stwierdzaj4cych nieprawdg dokument6w albo nierzetelnego oSwiadczenia dotycz4cego

okoliczno6ci maj4cych istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania wl.nikaj4ca z art.297

ustawyzdnia6czerwcalgg7 roku - Kodeks karny (Dz.U.22019 r- poz. 1950j.t.).

5. Zobowi4zujg siq do niezwlocznego powiadomienia Wydziatu Srodowiska Urzqdu Miasta

Woclawek
w przypadku rezy gnacji z realizacli przedsigwzigcia.

Imig i nazwisko/
Nazwa
Adres zamieszkania/
koresDondencvinv

Numer telefonu

Adres email

Data i podpir Wnios kodawey



Zal4czniki do wniosku :

E o5wiadczenie o prawie do nieruchomo6ci (budynku,/lokalu), zgodnie ze wzorem o6wiadczenia

stanowiAclrr zalqcznik nr 2 do Regulaminu;
E zgodg wsp6hrladcicieli lokalu mieszkalnego/budynku wielorodzinnego, na realizacig

inwestycji bgd4cej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji -jeZeli dotyczy;
E je2eli wniosek sklada wsp6lnota mieszkaniowa - kopig uchwaty w sprawie powolani a zarz4du

wsp6lnoty oraz kopig uchwaly w sprawie zgody czlonk6w wsp6lnoty na realizacjg

przedsigwzigcia wraz ze wskazaniem liczby lokali objgtych wsp6lnot4;
E zesawienie lokali mieszkalnych podlegai4cych dotacji -jezeli dotycry;
E zalecenia konserwatora zablk6w dot. pozostawienia pieca pnedstawiai4cego walory

estetycme wraz z dokumentacj4 zdjgciow4 -je2eli dotyczy;
E dokument uprawriai4cy do wystgpowania w imieniu Wnioskodawcy: pelnomocnictwo i dow6d

uiszczenia oplaty skarbowej od pelnomocnictwa - jeieli dolyczy;
E odwiadczenie woli o podl4czeniu wszystkich lokali mieszkalnych budynku wielorodzinnego

do niskoemisyjneg o urz1dzenia gnewczego (dotycry budynk6w wieloro&innych w przypadku

kompleksowego podl4czenia) - je2eli dotyczy;
D informacja o pomocy de minimis, w tym pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de

minimis w rybot6wstwie, otrzymanej przez Wnioskodawca w roku, w kt6rym ubiega sig o

pomoc onv w ciqgu 2 poprzedzaj4cych go lat podatkowych, gdy Wnioskodawca jest

przedsigbiorc4:
. wszystkich za.iwiadczeri o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub

rybol6wstwie, jakie otrrymal w roku, w kl6rym ubiega sig o pomoc oraz w ci4gu 2 lat

poprzedzaj4cych go lat podatkowych, albo o6wiadczenia o wielkoici tej pomocy

otrzymanej w tym okesie, albo o6wiadczenia o nieotrrymaniu takiej pomocy w tlm
okesie.

. informacji okeslonych w rozporz4dzeniu Rady Ministr6w z dria 29 marca 2010 r.

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj4cy siq o pomoc

de minimis @2. U. Nr 53 poz. 311, z poin. Zm.) bo w rozporz4dzeniu Rady

Ministr6w
zdniallczerwca2010r.wsprawieinformacjiskladanychprzezpomiotyubiegaj4ce
sig o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie (Dz' U' Nr 121' poz' 810)'

E kopig warunk6w pr4l4cznniabudynku wielorodzinnego do sieci ciefowniczej wydane przez

dostawca ciepta b4di pisemn4 odmowg wydania tychze warunk6w lub kopig umoty
przyl4czenia do sieci cieplowniczej - jezeli dotyczy '

E kopie warunk6w przyl4czenia budynku wielorodzinnego do sieci gazowej wyd.ate przez

dostawcg gan baU pisemn4 odmowg wydania tychze warunk6w lub kopie umowy

przylqczenia do sieci gazowej -jezeli dotyczy.
I topiq warunk6w przylqczenia do sieci energetycz:rej lub kopig umowy przyl4czenia do sieci

energetycmej - jeLeli dotYczY;
E zdiQcie likwidowanego ir6dla ciefia;
Cl klauzulg informacyjn4 RODO

IIWAGI:
l. warunkiem otrzamania dotacji jest podpisanie umowy z Gmin4 Miasto wloclawek,

zakoiczenie
i rozliczenie inwestycji rlo dnia 15 listopada kaidego roku bud'etowego, w kt6rym zostala

zawarta umowa.
2. Uznawane bgd4 t-vlko faktury VAT za teahzacjg zadania wystawione z dat4 po podpisaniu

umowy dotacyjDej.



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Pani,/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wloclawek ul. Zielony
Rynek 11/13, 87-800 Wioclawek, dane kontaktowe Administratora: adres email:

ooczta@um.wloclawek.pl nr telefonu: (54) 4l I 40 00 nr fax: (54) 4l I 36 00.

2. Administrator wynacryl Inspektora Ochrony Danych Osobovych, z kt6rym mona sig

kontaktowa6 we wsrystkich sprawach zwi4zanych zochronq danych osobowych poprzez email:

iod@um.wloclawek.ol lub nr telefonu: (54) 414 42 69.
3. Przetwarzanie Pani,/Pana danych osobowych bgdzie odbywad siq na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

b rozporz4dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (LrE) 2016179, w celu wykonyrvania

umowy dotacyjnej.
4. Pani/Pana dane osobowe bgdq przechowywane przez Administratora przez okes niezbgdny dla

wykonania umowy, a po tym okresie dla cel6w i przez czas orazw zakresie wymaganp przez

przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeri, nie k6cej ni2 ptzez 5 lat.
5. Przysh.rguje Pani,/Pan prawo dostgpu do treSci swoich danych osobowych, prawo do ich

sprostowania, jak r6wnieZ prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a tak2e prawo sprzeciwu

oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzqdu Ochrony Danych
Osobowych.

6. Podanie przez PaniqlPna danych osobowychjest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania

danych osobowych bgdzie skutkowal niemoZliwo6ci4 zawarcia i wykonania umowy.
7. Administrator danych osobowych nie ma zamiant przekazywai Pani/pana danych osobowych

do pafstwa trzeciego lub organizacj i migdzynarodowej.
8. Dane osobowe udostQpnione przez Paniq./Pana nie b9d4 podlegaty profilowaniu.

Data i podpis Wnioskodawq



Zalqcznik nr 2 do Rqulaminu

Woclawek, dnra .......

lmig i nazwisko

OSWADCZENIE
o prawie do nieruchomoSci

Ja, ni2q podpisany/a' o6wiadczam, 2e posiadam tytul prawny do nieruchomo6ci(budynku/lokalu)

wynikajqcy z prawa wlasno6ci/wsp6lwlasno6ci'

polo2onej we Woclawku pzy ul......... ......... ....

na terenie kt6rej bgdzie realizowane pzedsiqwziqcie objgte wnioskiem o udzielenie dotacji celowej ze

Srodk6w bud2etu Gminy Miasto Wtoclawek na wymiang 2r6dla ciepla.

Tytul, z kt6rego wynika prawo do dysponowania wy2ej wskazan4 nieruchomoSciq (np. wlasnoSi,

wsp6lwlasno6i, u2ytkowanie wieczyste):..,,......,...,..

Numer ksiggi wieczystej.......,...

*NtEPoTRzEBNE 
SKRESLtC



Talqcznik nr 3 do Regulaninu

lmig i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej ze 5rodk6w budietu Gminy Miasto Wloclawek na wymiang

ir6dla ciepla

Zwracam sig o rozliczenie dotacji celowej na wymiang dotychczasowego 2r6dla ciepla na terenie

nieruchomoSci polo2onel we Woclawku pzy u|.., ,., ,.,.., ...,,..,..
zgodnie z umowE o dotacjQ Nr....., ,...,.......,......2 dnia....,....... .

Nowe zainslalowane 2rodlo ciepla ogzewa nieruchomo60 o powiezchni..

Zalaczniki do wniosku:

1) kopia faktury (faktur) VAT wystawionej na Wnioskodawcg okre6lajqca poniesione koszty na realizacjg
inwestycji wraz z dowodami uiszczenia wynikajqcych z nich nale2nosci, fakfura musi byi wystawiona
po zawarciu umowy ze wskazaniem Wnioskodawcy jako Nabywcy;

2) kopia protokolu odbioru instalacji nowego 2r6dla ciepla, spozqdzonego i podpisanego pzez
Wnioskodawcq i Wykonawcg rob6t, posiadajqcego odpowiednie uprawnienia, zgodnie
ze wzorem protokolu stanowiqcym zalqcznik nr 4 do Regulaminu;

3) kopia protokofu kominiarskiego spozEdzonego pzez mistza kominiarskiego;
4) kopia protokolu pr6by szczelno6ci instalacji gazowej w pzypadku wymiany 2r6dla ciepla

na 2rodlo gazowe;

5) kopia protokofu spoeqdzonego pzez osobg posiadajqcq odpowiednie uprawnienia
w pzypadku wymiany 2r6dta ciep.la na 2rodlo elektryczne;

6) o6wiadczenie o trwalej likwidacji wszystkich 2rodel ogzewania opalanych paliwem stalym,
stanowiqce zal4cznik nr 5 do Regulaminu;

7) zdjgcie(a) zamontowanego nowego 2rodla ciepla w lokalizacji zgodnej z zawartE umowA dotacji.

/Data i podpis Wnioskodawcy/
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hlqcznik nr 4 do Regulaminu
lmie i nazwisko Wnioskodawcy

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Protokof
z odbioru instalacji nowego ir6dla ciepla

WYKONAWCA:...........
/nazwa firmy i dane uprawnionego instalatora/

potwierdza, 2e w dniu... .........

na terenie nieruchomosci polo2onej we Woclawku pzy ul. ... ... ... .., ..

zamontowane zostato nowe ir6dla ciepla w postaci:

;o,i,n,,,ai',u,n;;;;,i,,;,o,,i,*,,|o,^,i,,,n

potwierdza, 2e ww. instalacja zostala wykonana zgodnle z obowiEzujqcym prawem budowlanym, jest

sprawna igotowa do u2yt<u TAK/NIE'
potwierdza kompletno56 wykonanej uslugi: TAlfl lE'
potwierdza kompletno$i wykonanej uslugi: TAK/NlE'
potwierdza pzekazanie Wnioskodawcy dokumentacji technicznej nowego 2rodla ciepla (karty serwisowe,
gwarancyjne, instrukcja obslugi, itp.): TAK/NlE'
oSwiadcza, i2 Wnioskodawca zostal pzeszkolony w zakresie konserwacji iobslugi nowego 2rodla ciepla:
TAK/NIE'

Uwagi do protokolu:...,..................

/d#il; ;; il ;;p# ;;;k u*.gi

/Podpis, pieczqtka wykonawcy*/

"NIEPOTRzEBiIE SKRESLT

/Podpis Wnioskodawcy/



T"alEcznik nr 5 do Regulaminu

Woclawek, dnia ....,...............

lmig i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

OSWIADCZENIE

o tnrvalej likwidacji 2r6del ognewania opalanych paliwem stalym

Ja, ni2ej podpisany/a* oSwiadczam i potwierdzam, 2e na terenie nieruchomo6ci (budynku/lokalu)

polo2onej we Wloclawku pzy ul................

truale zlikwidowano dotychczasowe 2rodlo ciepla, zasilane paliwem stalym, zgodnie z umowqo dotacjg

nr... .,. ,.. .,. ,.. ... ... .2 dnia... ...... ... . .. .

-NIEPOTRZEBNE 
SKRESLIC



OSwiadczenie o otzymaniu/ nieotnymaniu pomocy de

minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie

oSwiadczam, 2e w okresie bie2qcego roku podatkowego oraz dwdch popzednich lat podatkowych

otnymalem pomoc de minimis */ nie otzymalem pomocy de 6ini6isr) (proszg wypelnii poniiszq

tabelQ) 2)'

Lp.

Dzief
udzielenia
pomocy

de minimis
PLN

oSwiadczam, 2e w okresie bie2qcego roku podatkowego oraz dw6ch popzednich lat podatkowych

otzymalem pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie*/ nie otzymalem pomocy de minimis

w rolnictwie lub rybol6wstwiet) (proszg wypelni6 poniiszq tabelS) r):

Lp,

Dzief
udzielenia
pomocy

de minimis w
rolnictwie lub
rybol6wstwie

Nr decyzji/
za6wiadczenia

Kwota pomocy brutto

PLN EURO



o6wiadczam, 2e jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlo2enie falszywych oswiadczeri.

(podpis osoby upowa2nionej)
1) naleiy zakre5li6 wla5ciwq odpowiedi niepotrzebne skresli6
2)Pomoc de minimis w rozumieniu art.3 Rozpozadzenia Komisji gUE) nr 1407t2013 z dnia l8 grudnia 2013
r. w sprawie stosowania art. ,l07 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz' Uz. L 35211 z 24.12.2013) oznacza pomoc pzyznanE temu podmiotowi glspodarczemu w ciqgu
bieiqcego roku podatkowego oraz dw6ch popzedzai4cych 9o lat podatkowych, K6rych f4cznie z pomocq
udzielon4 na podstawie wniosku nie pzekroczy r6wnowartosci 200 000 euro. Warto6e pomocy lesi
wartgs:is brutto, tsn. nie uwzglgdnia opodatkowania podatkiem dochodowym. pulap ten stosuje sig bez
wzglgdu na formg i cel pomocy de minimis. udzielenie pomocy de minimis musi by6 potwierdzone
wydaniem zaSwiadczenia o jej udzieleniu (rozpozqdzenie Rady Minish6wz dnia 20 marca 100? r. w sprawie
z-aswiadczef o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie). Zatem
wnioskodawca po$/inien wykaza6_w powyiszym oswiadczeniu kaidE pomoc otrzymanq we *r'k...ny,
w o6wiadczeniu okresie, co do kt6rej Wnioskodawca otrrymal za6wiidczenie potwierdzajqce udzielenie
pomocy de minimis.
3)Pomoc de minimis w rozumieniuart. 3 Rozpozadzenia Komisji 9UE) nr 1407/2013 z dnia.lS grudnia 20,|3
r. w sprawie stosowania art' 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomoc! de minimis
(Dz. uz. L 352J1 2.24.12.20131 oznacza pomoc pzyznanq temu podmiotowi g-ospodarczemu w crqgu
bieiqcego roku podatkowego oraz dw6ch popzedzaiqcych go lat podatkowych, rt6rych lqcznie z pomoc4
udzielonq na podstawie wniosku nie pzekroczy r6wnowariosci 20 000-euio. wartose pomocy lesi
warto6ciq brutto, kn. nie uwzglqdnia opodatkowania podatkiem dochodowym. pulap ten stosuje sQ oez
wzgQdu_na formq icel pomocy de minimis. udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rydbw;twie
musi byd polwierdzone wydaniem za5wiadczenia o jej udzieleniu (rozpoz4dzenie Rady Miniitr6w z dnia
20 marca 2007 r. w sprawie zaswiadczeri o pomocy de minimis i'pom-ocy de minimis w rolnictwie
lub rybof6wstwie). Zatem wnioskodawca powinien wykaza6 w powyiizym o6wiadczeniu kaid4 pomoc
otzymane we wskazanym w o6wiadczeniu okresie, co do h6rej Wnioskodawca otzymal za6wiid'czenie
potwierdzajqce udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie.



Zal4cznik do rozporz4dzenia Rady Ministr6w
dnia I I czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr I 21, poz. 810)

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCD

l) Imig i nazwisko albo firma wnioskodawcy

2) Miejsce zamieszkania iadres albo siedziba i adres wnioskodawcy

3) Rodzaj prowadzonej dzialalno5ci, w zwiqzku z kt6r4 ubiega sig o pomoc*':

- dzialalnosd w rolnictwie
- dzialalnoS6 w rybol6wstwie

4) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych koszt6w kwalifikuj4cych sig

do objgcia pomoc4, na litorych pokrycie ma byi udzielona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybol6wstwie

Lp. Dzien udzielenia pomocy " Podstawa prawnar) Forma pomocyr) Przeznaczenje pomocy"

I

2

l

4

5

Objadnienia:

') Dri"rl udzielenia pomocy - podad dzieri udzielenia pomocy wynikaj4cy z decyzji lub umowy.

') Podstawa pra$,na - podai tytul aktu prawrego stanowiqccgo podstawi do udzielenia pomocy.

') Wurto66 otrzymanej pomocy - podai wartoS6 pomocy jako ekwiwalent dotacji brutto okeSlony w decyzji lub

umowie.o) For'nu pomocy - wpisai formg otrzymanej pomocy, tj dotacja, doplaty do oprocentowania kred''16w,

zwolnienie lub umorzenie z podatku lub oplat, refundacje w calo6ci lub w czg(ci, lub inne.
5) Przezraczenie otrzymanej pomocy - wskaza[, czy koszty, lrt6re zostaly obj€te pomoc4, dotyczE inwestycji

w gospodarstwie rolnym lub w rybol6wstwie czy dzialalnoici biez4cej

Dane osoby upowa2nionej do podpisania informacji:

(imig i nazwisko)

- Nepotrzebne ske5lii.

(data i podpis)
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Dotyczv wylEcznie producent6w-
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