
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/118/2019 
Rady Gminy Lelów 
z dnia 30 grudnia 2019 r.  

 

 

„Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lelów na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach 

lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów” 

 

§ 1. 

Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) dotacji – rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznawaną Wnioskodawcy przez Gminę Lelów na 

dofinansowanie kosztów zadania związanego z wymianą starego źródła ciepła na nowe 

proekologiczne źródło ciepła; 

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin udzielania dotacji celowych  

z budżetu Gminy Lelów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 

polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych 

na terenie gminy Lelów”; 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Lelów; 

4) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną składającą wniosek o dofinansowanie, 

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie zawartą przez Wnioskodawcę  

z Gminą po zakwalifikowaniu się Wnioskodawcy do uzyskania dofinansowania; 

6) nieruchomości – rozumie się przez to ściśle określoną nieruchomość gruntową, na której 

znajduje się budynek mieszkalny, w którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie związane z 

wymianą Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło Ciepła; 

7) budynku mieszkalnym – rozumie się przez to budynek wolno stojący lub jego część w 

zabudowie bliźniaczej czy szeregowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, spełniający 

funkcję mieszkalną; 

8) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych 

i  pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, 

umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Dla 

celów realizacji przedsięwzięcia związanego z wymianą Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło 

Ciepła lokal mieszkalny musi posiadać wyodrębnioną instalację centralnego ogrzewania z 

indywidualnym źródłem ciepła;   

9) Nowym Źródle Ciepła – należy przez to rozumieć kotły opalane paliwem stałym (węgiel lub 

biomasa) z podajnikiem automatycznym, które spełniają w odniesieniu do ogrzewania 

pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach 

wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne 

zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, w 

szczególności  

w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. 

Dodatkowo kocioł na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) musi spełniać co najmniej wymogi 5 klasy 

wg kryteriów zawartych w normie PN EN303- 5:2012 lub nowszej; 

10) Starym Źródle Ciepła – należy przez to rozumieć źródła ciepła niespełniające wymogów, o 

których mowa w pkt 9;  

11) koszcie kwalifikowanym – należy przez to rozumieć koszt przedsięwzięcia poniesiony w okresie 

zgodnym z zapisami Regulaminu i zgodny z nim co do zakresu rzeczowego, ograniczony 

maksymalnymi wysokościami wskazanymi w Regulaminie. Jeśli w budynku/lokalu jest 

prowadzona działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana 

proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą; 

12) przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć wykonanie grupy zadań w efekcie, których nastąpi 

demontaż starego źródła ciepła i jego trwała likwidacja oraz montaż nowego źródła ciepła  

w budynku/lokalu mieszkalnym Wnioskodawcy; 
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13) rozpoczęciu przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć rozpoczęcie robót związanych  

z realizacją przedsięwzięcia; 

14) zakończeniu przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć rzeczowe zakończenie wszystkich prac 

objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych 

urządzeń (data wystawienia ostatniej faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego). 

Poniesienie ostatniego kosztu nie może nastąpić później niż 30 dni po podpisaniu umowy  

o udzielenie dotacji. Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku  

o dofinansowanie. Data zakończenia przedsięwzięcia jest potwierdzana w protokole odbioru robót 

wykonawcy (rozruchu i uruchomienia nowego źródła ciepła). 
 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji dla inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła, 

polegających na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego Starego Źródła Ciepła, Nowego 

Źródła Ciepła zabudowanego w sposób trwały w budynku/lokalu mieszkalnym położonym na 

terenie gminy Lelów. 

2. Celem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą Starych Źródeł 

Ciepła na Nowe Źródło Ciepła jest zwiększenie liczby mieszkańców gminy Lelów korzystających  

z ekologicznych systemów grzewczych, co przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery, a w konsekwencji do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska naturalnego. 

3. Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania będzie udzielone ze środków budżetu Gminy na 

zasadach określonych w Regulaminie oraz na podstawie umowy. 

4. Uzyskanie dotacji możliwe jest wyłącznie na wymianę Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło 

Ciepła, które będzie głównym źródłem ciepła w okresie co najmniej 5 lat od daty zakończenia 

przedsięwzięcia. 

5. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru Nowego 

Źródła Ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła 

zgodnie z przepisami prawa i wymogami producenta urządzenia (DTR i warunki gwarancji). 

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do korzystania z Nowego Źródła Ciepła oraz korzystania z paliw 

właściwych dla zainstalowanego urządzenia do ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego, w 

którym wykonano przedsięwzięcie zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, w okresie co 

najmniej  

5 lat od daty jego zakończenia. 

7. Dopuszcza się pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych 

źródeł, jednak wysokość dotacji może pokrywać jedynie wydatki Wnioskodawcy, które nie zostały 

objęte dofinansowaniem z innego źródła (zakaz podwójnego finansowania). 

 

§ 3. 

Kryteria udzielania dotacji celowej 

1. O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, które: 

1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości/lokalu, na której położony jest budynek/lokal 

mieszkalny, w którym planuje się realizację przedsięwzięcia; 

2) posiadają pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości/lokalu mieszkalnego na 

wykonanie inwestycji, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę 

współposiadaczy; 

3) nie posiadają jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy, 

a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz opłat lokalnych - wg stanu na dzień złożenia wniosku. 

2. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy, u którego będzie funkcjonowało wyłącznie Nowe Źródło 

Ciepła przy jednoczesnej trwałej likwidacji Starego Źródła Ciepła. 

3. Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia i materiały fabrycznie nowe, zamontowane po raz 

pierwszy i posiadające co najmniej dwuletnią gwarancję. 

4. Nowe Źródło Ciepła nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 

zamontowanie. 

5. Nie przyznaje się dotacji na: 
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1) zakup przenośnych urządzeń grzewczych (np. termowentylatorów, grzałek elektrycznych  

w piecach kaflowych, grzejników na naftę, propan – butan, piecyków pelletowych i innych nie 

stanowiących głównego źródła ciepła w budynku mieszkalnym); 

 

2) wykonanie prac projektowych, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wymaganych 

przepisami prawa, odbiorów kominiarskich, budowę, przebudowę i remont przewodu 

kominowego, zakup dodatkowego wyposażenia, zakup i montaż instalacji wewnętrznej oraz 

na pokrycie kosztów eksploatacji urządzenia grzewczego; 

3) instalację źródła ciepła do budynków mieszkalnych będących w trakcie budowy (nie 

posiadających pozwolenia na użytkowanie); 

4) wymianę Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło Ciepła: 

a) w budynkach i lokalach w całości  przeznaczonych pod działalność gospodarczą, 

b) w pomieszczeniach przeznaczonych pod działalność gospodarczą znajdujących się 

w budynkach/lokalach mieszkalnych i posiadających odrębne źródło ogrzewania. 

6. Dotacją nie będą objęte przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane (zakończone) przed dniem 

złożenia wniosku o udzielenie dotacji. 

7. Dotację przyznaje się tylko raz na realizację przedsięwzięcia w danym budynku/lokalu 

mieszkalnym. 

8. Budynki/lokale mieszkalne, w których realizowane jest przedsięwzięcie powinny być 

zlokalizowane  

w całości w granicach administracyjnych gminy Lelów. 

 

§ 4. 

Źródła i wysokość dofinansowania 

1. Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Lelów zaplanowanych na ten cel. 

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą źródła 

ciepła na terenie gminy ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy na dany rok. 

3. Dotacja przyznawana jest jednorazowo po całkowitym zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

4. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 3.000,00 zł brutto, jednak nie więcej niż 50% 

kosztów realizacji przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku wydatków finansowanych przez inne podmioty na ten sam cel, dotacja może 

pokrywać maksymalnie 50% kosztów, które nie zostały objęte dofinansowaniem z innego źródła, a 

zatem zostały sfinansowane ze środków własnych Wnioskodawcy (zakaz podwójnego 

finansowania). Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 4. 

6. Wysokość dotacji zostanie obniżona w przypadku, gdy w budynkach/lokalach mieszkalnych 

znajdują się pomieszczenia przeznaczone pod działalność gospodarczą ogrzewane wspólnie z 

pozostałą częścią budynku/lokalu. Pomieszczenia te nie będą objęte dotacją. Kwota zmniejszenia 

dotacji zostanie ustalona w proporcjonalnym stosunku powierzchni pomieszczeń wyłączonych do 

całości budynku/lokalu mieszkalnego. 

 

§ 5. 

Rozpatrywanie wniosków, umowa dotacji 

1. Warunkiem przekazania Wnioskodawcy dotacji jest: 

1) złożenie kompletnego wniosku o przyznanie dotacji, którego formularz stanowi Załącznik Nr 1 

do niniejszego Regulaminu; 

2) zawarcie umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Gminą Lelów a Wnioskodawcą; 

3) wymiana Starego Źródła Ciepła na Nowe Źródło Ciepła (realizacja przedsięwzięcia na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie); 

4) rozliczenie dotacji zgodnie z postanowieniami § 6. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się: 

1) w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia; 

2) wnioski złożone po 30 września będą rozpatrywane w następnym roku budżetowym; 

3) w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu w sekretariacie Urzędu Gminy; 

4) w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Lelów, 

ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów. W przypadku nadania wniosku za pośrednictwem 

operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 
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pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) o zachowaniu terminu decyduje data 

nadania przesyłki; 

5) drogą elektroniczną, za pomocą skrzynki podawczej EPUAP na adres skrzynki: 

/huc8710lqo/skrytka , przy czym w takim przypadku wniosek i załączniki wymagają 

podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 

3. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości/lokalu 

mieszkalnego, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie; 

2) w przypadku współwłasności - zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości/lokalu 

mieszkalnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie Starego Źródła Ciepła 

na Nowe Źródło Ciepła; 

3) w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości bądź 

lokalu mieszkalnego – zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości/lokalu 

mieszkalnego na realizację przedsięwzięcia przez posiadacza wraz z tytułem prawnym do 

dysponowania nieruchomością/lokalem mieszkalnym; 

4) dokumentację fotograficzną Starego Źródła Ciepła w kotłowni; 

5) pełnomocnictwo - w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika; 

4. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

5. Złożone wnioski będą rejestrowane i kwalifikowane pod względem kompletności, tj. spełnienia 

wymogów formalnych. 

6. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń, tj. wpływu do Urzędu Gminy Lelów 

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, Wnioskodawca zobowiązany 

jest uzupełnić wniosek w terminie 7 dni od daty wezwania. W przypadku niedotrzymania 

określonego terminu wniosek zostanie odrzucony. 

8. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

9. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Lelów, 

a Wnioskodawcą. Gmina zawiadomi Wnioskodawców, którym zostanie przyznana dotacja,  

o terminie i miejscu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie terminu uznane jest za 

rezygnację Wnioskodawcy z ubiegania się o udzielenie dotacji. 

10. W przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę, jego miejsce zajmuje 

następny wnioskodawca, biorąc pod uwagę kolejność wpływu wniosków. 

11. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten 

cel w budżecie Gminy na dany rok.  

12. W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym 

roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku 

budżetowym. 

 

§ 6. 

Sposób rozliczenia dotacji, wypłata dotacji 

1. Po podpisaniu umowy i realizacji inwestycji, Wnioskodawca dokonuje rozliczenia dotacji na 

wniosku, którego formularz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie do 30 

dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy o przyznanie dotacji.  

2. Ustala się maksymalny termin złożenia wniosku o rozliczenie dotacji do 31 października roku,  

w którym podpisano umowę. 

3. Termin wypłaty dotacji nie może przekroczyć daty 31 grudnia danego roku budżetowego, na który 

dotacja została przyznana w umowie dotacji.  

4. Wnioskodawca dostarcza do Urzędu Gminy Lelów wniosek o rozliczenie dotacji wraz z 

oryginałami niezbędnych załączników: 

1) dokument potwierdzający likwidację Starego Źródła Ciepła (poświadczenie zezłomowania, 

utylizacji kotła, pieca węglowego, kominka, itp.); 

2) protokół rozruchu i uruchomienia Nowego Źródła Ciepła sporządzony przez Wykonawcę robót 

lub instalatora lub inną osobę wskazaną przez producenta kotła (np. serwisant) 

potwierdzający prawidłowy montaż urządzenia; 

3) fakturę VAT lub rachunek zakupu Nowego Źródła Ciepła (oryginał z przeznaczeniem opisu 

o wysokości otrzymanej dotacji). Faktura powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę 

kotła grzewczego oraz zawierać wyszczególnioną cenę danego typu kotła na paliwo stałe; 
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4) dowód zapłaty faktury VAT lub rachunku; 

5) certyfikat, atest bądź świadectwo jakości potwierdzające spełnianie przez Nowe Źródło Ciepła 

wymogów ekoprojektu i 5 klasy emisji spalin;  

6) w przypadku wydatków finansowanych przez inne podmioty na ten sam cel – dokumenty 

potwierdzające wysokość otrzymanego wsparcia 

7) dokumentację fotograficzną przedstawiającą zainstalowane urządzenie; 

5. W przypadku dołączenia do wniosku dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy 

ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa Wnioskodawca. 

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym 

dotację wzywa się Wnioskodawcę do ich usunięcia niezwłocznie po doręczeniu wezwania. 

7. W postępowaniu można żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz informacji 

niezbędnych do prawidłowej oceny złożonego wniosku o rozliczenie przyznanej dotacji oraz 

zrealizowanego przedsięwzięcia. 

8. W przypadku nie uzupełnienia wniosku o rozliczenie dotacji, dotacja nie będzie wypłacona, a 

umowa wygasa. 

9. Wypłata dotacji na rzecz Wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację, po 

dokonaniu sprawdzenia wykonania systemu grzewczego przez upoważnionych pracowników 

Gminy Lelów. Z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony protokół. 

 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

1. Wnioskodawcy, którego wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji nie przysługuje z tego 

tytułu jakiekolwiek roszczenie. 

2. Gmina Lelów zastrzega sobie prawo do kontroli wnioskowanego przedmiotu dotacji zarówno 

przed, w trakcie realizacji prac oraz po udzieleniu dotacji w ciągu 5 lat od dnia zakończenia 

przedsięwzięcia.  

3. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, na który została przyznana 

dotacja, Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewniania przejęcia przez nabywcę wszelkich 

praw i obowiązków wynikających z Umowy dotacji oraz do pisemnego poinformowania o tym 

fakcie Gminę w terminie 14 dni od daty zbycia.  

4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z Regulaminem lub niedotrzymanie warunków zawartej umowy, 

spowoduje konieczność zwrotu udzielonej dotacji wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu. 

5. Dopuszcza się jednoczesne przesunięcie terminów określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 oraz § 6 ust. 2  

w przypadku łącznego spełnienia warunków: 

1) posiadania środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok; 

2) zachowania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3



Załącznik Nr 1 
do Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lelów 
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 
powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach 
lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów” 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY LELÓW NA DOFINANSOWANIE 

KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJĄCEJ NA WYMIANIE 

ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU / LOKALU MIESZKALNYM NA TERENIE GMINY LELÓW 

 

A. ORGAN  WŁAŚCIWY  DO  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Lelów 

ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO  WNIOSEK 

B.1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, NA  KTÓREJ  BĘDZIE  REALIZOWANE  

PRZEDSIĘWZIĘCIE  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

2.    Własność   Współwłasność   Użytkowanie wieczyste 

       Najem   Inny: .......................................................................................................................  (jaki) 
 

B.2  SKŁADAJĄCY  WNIOSEK (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

3.   Osoba fizyczna   Pełnomocnik 
 

B.3. DANE  IDENTYFIKACYJNE   

4. Imię / Imiona 5. Nazwisko 6. Pesel 

 

B.4.  ADRES  ZAMIESZKANIA 

10.  Kraj 11.  Województwo 12.  Powiat 

13.  Gmina 14.  Ulica 15.  Nr domu 16.  Nr lokalu 

17.  Miejscowość 18.  Kod pocztowy 19.  Poczta 

 

B.4.  ADRES  DO KORESPONDENCJI  (pola należy wypełnić w przypadku gdy adres do 

korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 

20.  Kraj 21.  Województwo 22.  Powiat 

23.  Gmina 24.  Ulica 25.  Nr domu 26.  Nr lokalu 

27.  Miejscowość 28.  Kod pocztowy 29.  Poczta 
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C.  LOKALIZACJA  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

30.     Dom jednorodzinny       Lokal mieszkalny    Budynek wielorodzinny 

31.  Gmina 32.  Ulica 33.  Nr domu 34.  Nr lokalu 

35.  Miejscowość 36.  Kod pocztowy 37.  Poczta 

38.  Obręb 39.  Nr ewid. działki 40.  Nr Księgi Wieczystej 

41.  Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu:    ............................. m
2 

 

D. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PROWADZENIA  DZIAŁALNOŚCI  GOSPODARCZEJ         

W  BUDYNKU/LOKALU  MIESZKALNYM  OBJĘTYM  WNIOSKIEM  
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

42. W budynku/lokalu mieszkalnym objętym wnioskiem prowadzona jest działalność 

gospodarcza          

                                                      Tak                                        Nie 

43.   W budynku/lokalu mieszkalnym znajdują się pomieszczenia przeznaczone pod 

działalność gospodarczą ogrzewane wspólnie z pozostałą częścią budynku/lokalu: 
 

                               Tak, o powierzchni  .............. m
2
                           Nie 

 

E. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  LIKWIDOWANEGO  ŹRÓDŁA  CIEPŁA (Stare Źródło Ciepła) 
 

 

44. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi likwidacja następującego źródła ciepła: 
 

  kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe  

  kominek opalany paliwem stałym 

  piec opalany paliwem stałym zlokalizowany w pomieszczeniu mieszkalnym w ilości ....... 

szt. 

  inne: ......................................................................................................................................... 

* zaznaczyć właściwy kwadrat 
 

45. Dane techniczne likwidowanego źródła ciepła: 

Producent ........................................... Typ ..................................... Model 

................................. 

Moc ....................  kW,   Rok budowy .........................   Paliwo ..................................................   

F. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  NOWEGO  ŹRÓDŁA  CIEPŁA 

46. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi instalacja następującego źródła ciepła: 

  kocioł opalany paliwem stałym (węgiel)* o mocy ............... kW 

  kocioł opalany paliwem stałym (biomasa)* o mocy ............ kW 

 
(*) kocioł z podajnikiem automatycznym spełniający w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń 

minimum wymogi: 

a) wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 

21 października 2009 r. (ekoprojektu) w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, 

b)  5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303- 5:2012 lub nowszej. 
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G. CHARAKTERYSTYKA  ZADANIA 
 

47. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia: 
 

48. Planowana data zakończenia przedsięwzięcia 
      (poniesienia ostatniego kosztu) 

       

49. Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia  

50. Wnioskowana kwota dotacji celowej z budżetu  

      Gminy Lelów  
      (50% kosztów przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 3.000 zł) 

 

H. INFORMACJA  O  INNYCH  ŹRÓDŁACH  FINANSOWANIA  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

51. Przedsięwzięcie finansowane jest przez inne podmioty: 

  Tak: 

  Nie Nazwa podmiotu: 

Wysokość dofinansowania: 
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I. WYKAZ  DOKUMENTÓW  DOŁĄCZONYCH  DO  WNIOSKU: 

       PODPIS  OSOBY  SKŁADAJĄCEJ  WNIOSEK 

 

 

 

L.p. Nazwa dokumentu TAK NIE 

1. 

Dokument potwierdzający prawo do dysponowania 

nieruchomością/lokalem mieszkalnym przez Wnioskodawcę 

(kopia aktu notarialnego, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu, inne) 

  

2. 

Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości/lokalu mieszkalnego na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie Starego Źródła 

Ciepła na Nowe Źródło Ciepła  

(w przypadku współwłasności) 

  

3. 

Zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli nieruchomości/lokalu 

mieszkalnego na realizację przedsięwzięcia przez posiadacza wraz z 

tytułem prawnym do dysponowania nieruchomością/lokalem mieszkalnym  

(w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem/współwłaścicielem 

nieruchomości bądź lokalu mieszkalnego) 

  

4. Dokumentacja fotograficzna Starego Źródła Ciepła w kotłowni   

5. 
Pełnomocnictwo 

(w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika) 
  

6. Inne:   

Data Czytelny podpis 
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J. OŚWIADCZENIA: 

1. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść regulaminu udzielania dotacji 

celowych z budżetu Gminy Lelów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 

mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów. 

2. 
Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności 

względem Gminy Lelów 

3. 

Oświadczam, że w przypadku udzielenia przez Gminę Lelów dotacji celowej będącej 

przedmiotem wniosku zainstalowane Nowe Źródło Ciepła będzie głównym źródłem ciepła 

budynku/lokalu mieszkalnego w okresie co najmniej 5 lat od daty zakończenia 

przedsięwzięcia. 

4. 

Oświadczam, że jestem/nie jestem płatnikiem podatku VAT* z tytułu realizacji 

dotowanego przedsięwzięcia przysługuje/nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT*    

(w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwoty netto). 

*  niepotrzebne skreślić 

5. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w budynku/lokalu 

mieszkalnym przez osoby uprawnione przez Gminę przed, w trakcie i w okresie 5 lat od 

daty zakończenia przedsięwzięcia. 

6. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o 

udzielenie dotacji 

      PODPIS  OSOBY  SKŁADAJĄCEJ  WNIOSEK 

 
Data Czytelny podpis 

K. KLAUZULA  INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, że: 
  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lelów reprezentowana przez Wójta z siedzibą 
w Lelowie, przy ul. Szczekocińskiej 18, 42-235 Lelów,  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mgr Katarzyna Macherzyńska,  
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu Gminy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji 
zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane w czasie określonym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.  
 

Zostałem/-am zapoznany z klauzulą informacyjną 

Data Czytelny podpis 

 



Załącznik Nr 2 
do Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lelów 
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 
powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach 
lub lokalach mieszkalnych osób fizycznych na terenie gminy Lelów” 

 

WNIOSEK 

O ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY LELÓW NA DOFINANSOWANIE 

KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJĄCEJ NA WYMIANIE 

ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU / LOKALU MIESZKALNYM NA TERENIE GMINY LELÓW 

 

L. ORGAN  WŁAŚCIWY  DO  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Lelów 

ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów 

 

M. DANE SKŁADAJĄCEGO  WNIOSEK 

B.1  SKŁADAJĄCY  WNIOSEK (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

2.   Osoba fizyczna   Pełnomocnik 
 

B.2. DANE  IDENTYFIKACYJNE   

3. Imię / Imiona 4. Nazwisko 5. Pesel 

 

B.3.  ADRES  ZAMIESZKANIA 

6.  Kraj 7.  Województwo 8.  Powiat 

9.  Gmina 10.  Ulica 11.  Nr domu 12.  Nr lokalu 

13.  Miejscowość 14.  Kod pocztowy 15.  Poczta 

 

B.4.  ADRES  DO KORESPONDENCJI  (pola należy wypełnić w przypadku gdy adres do 

korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 

16.  Kraj 17.  Województwo 18.  Powiat 

19.  Gmina 20.  Ulica 21.  Nr domu 22.  Nr lokalu 

23.  Miejscowość 24.  Kod pocztowy 25.  Poczta 

 

N. DANE  DOTYCZĄCE  ROZLICZENIA  DOTACJI 
 

W związku z zawartą umową o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Lelów na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegającej na wymianie 
źródła ciepła w budynku / lokalu mieszkalnym zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia 
oraz wnoszę o wypłatę dotacji 
 

1. Nr umowy dotacji  

2. Data zawarcia umowy dotacji  

3. Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia  
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4. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia  

5. Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia  

6. Wysokość dofinansowania z innych źródeł  

7. Wysokość dotacji celowej z budżetu Gminy Lelów   

8. 
Numer rachunku 
bankowego Wnioskodawcy 

 
 

O.  LOKALIZACJA  ZREALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

26.  Gmina 27.  Ulica 28.  Nr domu 29.  Nr lokalu 

30.  Miejscowość 31.  Kod pocztowy 32.  Poczta 

33.  Obręb 34.  Nr ewid. działki 

 

P. WYKAZ  DOKUMENTÓW  DOŁĄCZONYCH  DO  WNIOSKU: 

       PODPIS  OSOBY  SKŁADAJĄCEJ  WNIOSEK 
 

L.p. Nazwa dokumentu TAK NIE 

1. 
Dokument potwierdzający likwidację Starego Źródła Ciepła (poświadczenie 

zezłomowania, utylizacji kotła, pieca węglowego, kominka, itp.); 
  

2. 

Protokół rozruchu i uruchomienia Nowego Źródła Ciepła sporządzony przez 

Wykonawcę robót lub instalatora lub inną osobę wskazaną przez producenta kotła 

(np. serwisant) potwierdzający prawidłowy montaż urządzenia; 

  

3. 

Faktura VAT lub rachunek zakupu Nowego Źródła Ciepła 

(oryginał z przeznaczeniem opisu o wysokości otrzymanej dotacji). Faktura 

powinna wskazywać Wnioskodawcę jako nabywcę kotła grzewczego oraz zawierać 

wyszczególnioną cenę danego typu kotła na paliwo stałe 

  

4. Dowód zapłaty faktury VAT lub rachunku   

5. 
Certyfikat, atest bądź świadectwo jakości potwierdzające spełnianie przez Nowe 

Źródło Ciepła wymogów ekoprojektu i 5 klasy emisji spalin 
  

6. 
Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymanego wsparcia finansowanych przez 

inne podmioty na ten sam cel 
  

7. Dokumentacja fotograficzna Nowego Źródła Ciepła w kotłowni   

8. Inne:    

Data: Czytelny podpis: 

Q. OŚWIADCZENIA: 

1. 

Oświadczam, że przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy 

o udzielenie dotacji celowej oraz zgodnie z przepisami prawa i wymogami producenta urządzenia 

(DTR i warunki gwarancji). 

2. 
Oświadczam, że zainstalowane Nowe Źródło Ciepła będzie głównym źródłem ciepła mojego 

budynku/lokalu mieszkalnego w okresie co najmniej 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. 

      PODPIS  OSOBY  SKŁADAJĄCEJ  WNIOSEK 

 

 

Data: Czytelny podpis: 

 


