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Poz. 1944

UCHWAŁA NR XXI/199/20
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji
w gminie Siechnice, poprzez wymianę urządzeń grzewczych na paliwa stałe na ekologiczne urządzenia
grzewcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, ze zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji
w gminie Siechnice, poprzez wymianę urządzeń grzewczych na paliwa stałe na ekologiczne urządzenia
grzewcze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę nr V/49/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji.
§ 3. Wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Siechnice na wymianę dotychczasowych,
nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze, złożone w Urzędzie Miejskim
w Siechnicach przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały będą rozpatrywane według uchwały nr V/49/19
Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady:
R. Kasprowicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/199/20
Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 r.

Regulamin
udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji
w Gminie Siechnice, poprzez wymianę urządzeń grzewczych na paliwa stałe na
ekologiczne urządzenia grzewcze

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Siechnice na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska mających na celu poprawę jakości powietrza
przez ograniczenie niskiej emisji w wyniku wymiany urządzeń grzewczych opalanych paliwem
stałym na ekologiczne urządzenia grzewcze, tj. trwałej likwidacji urządzeń grzewczych
opalanych paliwem stałym.
2. Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Siechnice;
2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Siechnicach;
3) Beneficjencie – należy przez to rozumieć wnioskodawcę, z którym Gmina zawarła umowę
cywilnoprawną;
4) urządzeniach grzewczych na paliwa stałe – należy przez to rozumieć urządzenie grzewcze
(kotły, piece) na paliwa stałe, opalane węglem i jego pochodnymi, niespełniające wymagań
w zakresie emisji zanieczyszczeń, nie posiadających minimum 5 klasy lub standardu
ekoprojektu (ECODESIGN);
5) ekologicznych systemach grzewczych – należy przez to rozumieć:
a) kotły gazowe,
b) kotły na lekki olej opałowy,
c) piece elektryczne,
d) kotły na paliwa stałe klasy V spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły
grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania
i oznakowanie”;
e) sieć ciepłowniczą;
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6) dotacji – należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Gminy Siechnice dotację celową
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która
przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia;
7) przedsięwzięciu – należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne obejmujące trwałą
likwidację dotychczas istniejącego urządzenia grzewczego opalnego paliwami stałymi
i jego zamianę na ogrzewanie ekologiczne;
§ 2.
Dotacja może zostać wykorzystana dodatkowo na:
a) sporządzenie dokumentacji w ramach przygotowania zadania do realizacji (projekt
budowlano-wykonawczy),
b) wykonanie instalacji rozprowadzającej ciepło w budynku mieszkalnym,
pod warunkiem, że koszt zakupu ekologiczne urządzenia grzewczego nie wyczerpuje kwoty
dofinansowania, określonej w § 4.
§ 3.
1. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich urządzeń grzewczych
na paliwa stałe.
2. Od zasady określonej w ust. 1 można odstąpić w przypadku rekreacyjnego użytkowania
kominków opalanych drewnem oraz pieców kaflowych wykorzystywanych jako akumulacyjne
przy ogrzewaniu elektrycznym (nie posiadających podłączenia do komina). Dopuszcza się
posiadanie w budynku jednego kominka pod warunkiem, iż urządzenie to służy do ogrzewania
rekreacyjnego tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji
rozprowadzania ciepła do pozostałych pomieszczeń.
Rozdział II
Ogólne zasady udzielania dotacji i wysokość dofinansowania
§ 4.
1. Dotacja będzie udzielana na dofinansowanie wymiany jednego, dotychczasowego urządzenia
grzewczego na paliwa stałe (które zostanie trwale zlikwidowane) i zastąpienie go
ekologicznym urządzeniem grzewczym w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym
w budynku jedno lub wielorodzinnym, w kwocie do 4 000 złotych.
2. W przypadku wspólnej kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny, limit kosztów
określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych – jako iloczyn tej liczby
i kwoty 4 000 złotych.
§ 5.
1. Dotację mogą uzyskać:
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osoby fizyczne (właściciele, współwłaściciele lub najemcy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynkach jedno lub wielorodzinnych), w tym
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym,

2)

wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we
wspólnej kotłowni,

– z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dotację mogą uzyskać podmioty określone wyżej, które nie kwalifikują się do otrzymania
dofinasowania z programu rządowego „Czyste Powietrze”, który jest obsługiwany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3. Dotacja przysługuje tylko raz dla danego lokalu lub domu jednorodzinnego bez względu na ilość
dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela.
4. W przypadku współwłasności do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagana jest zgoda
wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu –
wnioskodawcy.
5. W przypadku najmu do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagana jest zgoda właściciela
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku jedno lub
wielorodzinnym.
6. Dofinansowanie jest udzielane osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny,
kotłownię (w przypadku wspólnej kotłowni w budynkach wielorodzinnych). Właściciel kilku
nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich dofinansowaniem będzie składał wnioski dla
każdej nieruchomości oddzielnie.
7. W odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność
gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba, dofinansowanie będzie stanowić pomoc
de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352, 24.12.2013, L.352/1L352/8).
§ 6.
Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości w przypadku nie utrzymania ekologicznego
systemu grzewczego przez okres 5 lat od dnia wypłaty dotacji.
§ 7.
Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) pokrycie wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania),
2) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku,
3) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego.
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Rozdział III
Tryb postępowania
§ 8.
1.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie przed rozpoczęciem planowanej inwestycji składają
w Urzędzie wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
z załącznikami.

2.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

3.

Wnioski o dotację będą przyjmowane w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku.

4.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia
do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

5.

W przypadku niekompletnego wniosku lub nieprawidłowo wypełnionego lub konieczności
dokonania wyjaśnień, Wnioskodawca winien w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania,
uzupełnić wniosek lub złożyć stosowne wyjaśnienia. W przypadku nieuzupełnienia lub braku
wyjaśnień, wniosek zostanie odrzucony i zwrócony wnioskodawcy.

6.

Pracownicy Urzędu mogą przeprowadzić kontrolę co do istnienia podłączenia urządzenia
grzewczego podlegającego wymianie. W czasie kontroli sporządzają protokół weryfikacji,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7.

Złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami oraz pozytywna weryfikacja po wizji
lokalnej w budynku wnioskodawcy (protokół weryfikacji) stanowi podstawę do zawarcia
z Wnioskodawcą umowy cywilnoprawnej przed realizacją przedsięwzięcia.

8.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Siechnic.
§ 9.

1. Burmistrz Siechnic może odmówić udzielenia dotacji w przypadku:
1) niespełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w Regulaminie,
2) wyczerpania środków zarezerwowanych w budżecie Gminy na dofinansowanie
przedsięwzięć,
3) wskazania we wniosku terminu realizacji zadania niegwarantującego wykonania
przedsięwzięcia w okresie obowiązywania uchwały.
§ 10.
1.

Realizacja przedsięwzięcia może nastąpić po zawarciu umowy określonej w § 11 ust. 1.

2.

Beneficjent zgłasza w Urzędzie zrealizowanie przedsięwzięcia. Wzór zgłoszenia stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

3.

W przypadku niekompletnego zgłoszenia lub nieprawidłowo wypełnionego lub konieczności
dokonania wyjaśnień, beneficjent winien w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania,
uzupełnić wniosek lub złożyć stosowne wyjaśnienia. Nieuzupełnienie zgłoszenia w tym
terminie będzie stanowiło podstawę do odmowy wypłaty przyznanego dofinansowania.
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Po otrzymaniu kompletnego i prawidłowo wypełnionego zgłoszenia zrealizowanego
przedsięwzięcia, pracownicy Urzędu przeprowadzą kontrolę realizacji zadania, z której
sporządzają Protokół wraz z dokumentacją fotograficzną. Wzór protokołu kontroli stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Uprawnienia kontrolne przysługują także w okresie,
o którym mowa w §6 Regulaminu.

5.

Realizacja przedsięwzięcia i zgłoszenie jego wykonania powinno nastąpić w terminie
5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż do 31 października danego
roku.
Rozdział IV
Sposób rozliczenia dotacji celowej
§ 11.

1.

Podstawą wypłaty dofinansowania jest umowa cywilnoprawna pomiędzy Gminą Siechnice
a wnioskodawcą o udzielenie dotacji na wymianę dotychczasowego urządzenia grzewczego
na paliwa stałe na ekologiczne urządzenia grzewcze, która będzie zawierać szczegółowe
warunki i dodatkowe zobowiązania.

2.

Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z warunkami zawartej
umowy określonej w ust. 1, na podstawie Protokołu z kontroli, o którym mowa w § 10 ust. 4.

3.

Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie i na zasadach określonych w umowie określonej w ust. 1
jednakże nie później niż do 20 grudnia danego roku budżetowego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej
emisji w Gminie Siechnice, poprzez wymianę urządzeń grzewczych na paliwa stałe
na ekologiczne urządzenia grzewcze

Siechnice, dnia……….…………

Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła 12
55-011 Siechnice

WNIOSEK
o udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie
Siechnice poprzez wymianę urządzeń grzewczych na paliwa stałe na ekologiczne
urządzenia grzewcze

I.

Dane Wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………….

2. Pesel

………………………………………………………………………………………………………

3. Seria i nr dowodu tożsamości

………………………………………………………………………………………………………

4. Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

II.

5. Adres korespondencyjny

………………………………………………………………………………………………………

6. Telefon kontaktowy

………………………………………………………………………………………………………

Lokalizacja inwestycji
1. Adres lokalu/budynku

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

III.

2. Nr ewidencyjny działki

………………………………………………………………………………………………………

3. Nazwa obrębu ewidencyjnego

………………………………………………………………………………………………………

4. Nr księgi wieczystej

………………………………………………………………………………………………………

Tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania
własność

użytkowanie wieczyste

współwłasność

najemca

inny tytuł prawny władania nieruchomością (wpisać jaki) …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Charakterystyka zadania

1. Rodzaj obecnie stosowanego paliwa stałego w budynku/lokalu:
węgiel kamienny

ekogroszek

drewno

pellet

biomasa

inny (jaki?) …………………………………………………………….………..

2. Rodzaj obecnie stosowanego urządzenia grzewczego w budynku/lokalu:

………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………...

3. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu: ………...……………………. m2
4. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: ………………………………..………. zł
5. Moc planowanego do zainstalowanego ogrzewania: ……………….……….…..…………kW
6. Rodzaj planowanego do zainstalowanego ogrzewania:
ogrzewanie gazowe

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie olejowe

sieć ciepłownicza

kotły na paliwa stałe klasy V spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012
7. Liczba urządzeń grzewczych planowanych do trwałej likwidacji: .…………………..…. szt.
8. Czy planuje się pozostawienie kominka:
tak

nie

brak kominka w budynku/lokalu

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….

V.

Planowany termin zakończenia inwestycji ..............................................................................

VI.

Sposób wypłaty dotacji: przelew na konto bankowe nr
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII.

Wykaz wymaganych dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym
wnioskiem

1.

Dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem/lokalem (np. odpis z księgi
wieczystej; akt notarialny; wypis z rejestru gruntów; umowa najmu).

2.

Zgoda właściciela budynku/lokalu na wymianę urządzenia grzewczego (w przypadku
najemców).

3.

Zgoda współwłaścicieli – załącznik nr 1 (gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest
współwłasnością).

4.

Dokumentacja fotograficzna urządzenia grzewczego opalnego paliwem stałym, który będzie
podlegał likwidacji.
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Oświadczenia
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Uchwałą nr XXI/199/20 Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy
na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice.
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości przez pracowników Urzędu
Miejskiego w Siechnicach oraz wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem i
po zakończeniu inwestycji w celu stwierdzenia jej wykonania.
3. Oświadczam, że nie kwalifikuję się do otrzymania dofinasowania z programu
rządowego „Czyste Powietrze”, który jest obsługiwany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
4. Oświadczam, że wydatki przeznaczone na sfinansowanie likwidacji dotychczasowego
ogrzewania na paliwa stałe i zastąpienie go ekologicznym urządzeniem grzewczym nie będzie
dotowane przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania).

Data ……………………………….

……………………………………..………………………..

czytelny podpis Wnioskodawcy
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Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Gminę Siechnice

przez

Zgodnie z art. 13 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 („RODO") informuje się, że:
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

ADMINISTRATOR DANYCH
OSOBOWYCH (ADO)

2.

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH (IOD)

3.

CELE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

4.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

5.

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH

6.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTW
TRZECICH LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Gmina Siechnice,
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01,
adres e-mail: biuro@umsiechnice.pl
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail:
iod@umsiechnice.pl w przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane
w Urzędzie Miejskim są przetwarzane prawidłowo.
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
przeprowadzenie postępowania dot. udzielenie dotacji celowej z
budżetu Gminy Siechnice na likwidację ogrzewania na paliwa stałe
i zastąpienie go ekologicznymi systemami grzewczymi, zgodnie ze
złożonym przez Panią/Pana wnioskiem.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO - realizacja umowy, której stroną jest
osoba której dane dotyczą.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez
Administratora w związku z realizacją usług niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny
z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

…………………………………………………………………………
czytelny podpis osoby informowanej
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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej
emisji w Gminie Siechnice polegającej na trwałej likwidacji ogrzewania na paliwa
stałe i zastąpienie go ekologicznymi systemami grzewczymi

Protokół weryfikacji
budynku/ lokalu*, dla którego złożono wniosek
o udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji
w Gminie Siechnice, poprzez wymianę urządzeń grzewczych na paliwa stałe na ekologiczne
urządzenia grzewcze

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu ………………..………. potwierdzono/ nie potwierdzono* faktu
posiadania przez Wnioskodawcę, tj. ………………………………………………………………………………….…………………
starego źródła ciepła wskazanego we wniosku z dnia ………..…………. (nr kancelaryjny ………………….……)
na nieruchomości położonej:
pod adresem ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...,
na działce nr …………………….…………..…….., obręb ………………………………………………………………….….…………………..
Istniejącym w nieruchomości źródłem ciepła, wskazanym we wniosku, jest:
a) piec kaflowy
b) niskowydajny i nieekologiczny kocioł węglowy niespełniający normy PN EN 303-5:2012
dla kotłów 5 klasy
c) kominek
d) inne …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
Podczas oględzin stwierdzono/ nie stwierdzono* innych źródeł ciepła (np. kotła gazowego,
kominka z płaszczem wodnym).
Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

Podpisy pracowników Gminy
1. ……………………………………………………..
2. ……………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić

Podpis Wnioskodawcy
1. ……………………………………………………..
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Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej
emisji w Gminie Siechnice polegającej na trwałej likwidacji ogrzewania na paliwa
stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi
Siechnice, dnia ……….…….…..

Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła 12
55-011 Siechnice

Zgłoszenie
likwidacji dotychczasowego ogrzewania na paliwa stałe i zastąpienie go ekologicznym
systemem grzewczym
V.

Dane Wnioskodawcy
7. Imię i nazwisko

……………………………………………………………………………………………………….

8. Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

VI.

Oznaczenie umowy cywilnoprawnej zawartej z Gminą Siechnice

Nr umowy …………………………………………..…………………........ data zawarcia ……………..…………………………….
VII.

Charakterystyka zainstalowanego proekologicznego urządzenia grzewczego

1. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:
ogrzewanie gazowe

ogrzewanie elektryczne

ogrzewanie olejowe

sieć ciepłownicza

kotły na paliwa stałe klasy V (spełniające wymagania normy PN-EN 303-5:2012)
2. Nazwa producenta kotła

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Nazwa kotła

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Typ/ model kotła

………………………………..……………………………………………………………………………………

5. Moc kotła

………….….. kW

6. Data zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego: .....…………………………………………………………………...
7. Data zakończenia zadania polegającego na wymianie urządzeń grzewczych: …………………………
………………………………………….…….
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Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem

VIII.

1. Zaświadczenie o spełnieniu przez nowy kocioł na paliwo stałe wymagań dotyczących
efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń (potwierdzenie zgodności
z normą PN-EN 303-5:2012, Certyfikat Bezpieczeństwa Ekologicznego) wydane przez
instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (w przypadku kotłów na
paliwa stałe),
2. Imienny rachunek właściciela lub najemcy za zakup proekologicznego urządzenia grzewczego
(w przypadku faktury na zakup wraz z montażem, należy przedłożyć specyfikację określającą
koszt kotła). W przypadku, gdy koszt nowego kotła nie wyczerpuje kwoty dotacji należy
przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość kosztów montażu nowego kotła w budynku
mieszkalnym,
3. Opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych wykonana po zainstalowaniu
ekologicznego urządzenia grzewczego,
4. Umowa dostarczania paliwa gazowego (przy ogrzewaniu gazowym),
5. Potwierdzenie przekazania do eksploatacji poprawnie działającego kotła przez uprawnioną
osobę:
a) protokół próby szczelności instalacji gazowej dokonany przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) (przy
ogrzewaniu gazowym),
b) protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia
uprawnień) (przy ogrzewaniu olejowym i elektrycznym),
c) kserokopia karty gwarancyjnej z poświadczeniem montażu przez uprawnionego instalatora
(pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) (w przypadku kotłów na paliwa
stałe).
Dokument potwierdzający przekazanie dotychczasowego, zdemontowanego, ogrzewania na

6.

paliwa stałe, do likwidacji wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę.

IX.

Oświadczenia
1.

Oświadczam, że w budynku, w którym nastąpiła instalacja ekologicznego źródła ciepła
zostały zlikwidowane wszystkie dotychczasowe nieekologiczne paleniska opalane paliwem
stałym (nie dotyczy rekreacyjnego użytkowania kominków opalanych drewnem).

2.

Oświadczam, że wszystkie prace budowlane zostały przeprowadzone zgodnie z Prawem
budowlanym.

……………………………………
czytelny podpis
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Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej
emisji w Gminie Siechnice, poprzez wymianę urządzeń grzewczych na paliwa stałe
na ekologiczne urządzenia grzewcze
PROTOKÓŁ KONTROLI
Spisany w dniu …………………………..

I.

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja zainstalowania ekologicznego urządzenia grzewczego na nieruchomości położonej na
działce numer …..………….……, obręb ewidencyjny ………………………………………………. w miejscowości
………………………………………. przy ulicy …………………………………………… numer ………………….…, na podstawie
umowy numer ........................................ z dnia ........................................... zawartej z Beneficjentem
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
II.

USTALENIA KONTROLNE

W trakcie kontroli stwierdzono, że dotychczasowe źródło ciepła ...........................................................................
…………………………….. (rodzaj, typ) zostało zastąpione ekologicznym źródłem ciepła .......................................
........................................................................................................................................................................................................... (rodzaj, typ)
o wymaganych warunkami dotacji parametrach, których spełnienie potwierdza ................................................
.........................................................................................................................................................................................(rodzaj dokumentu).
Ekologiczne źródło ciepła zainstalowano w............................................................................(rodzaj pomieszczenia).
Dotychczasowe źródło ciepła zostało/nie zostało* trwale odłączone od instalacji grzewczej.
Stan zamontowania ekologicznego źródła ciepła udokumentowano na fotografiach stanowiących
załącznik do niniejszego protokołu.
Inne uwagi:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

III.

USTALENIA KOŃCOWE

W trakcie wizji stwierdzono, że zadanie objęte dotacją zostało/nie zostało* zrealizowane zgodnie
z podpisaną umową.
Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że Beneficjentowi przysługuje/ nie
przysługuje* dofinansowanie w wysokości ……………………………….. złotych brutto (słownie:
……………………..…………………..………………………………………………………………………………………………………………….….………).
Podpisy pracowników Gminy:
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
Akceptacja Burmistrza Siechnic
……………………………………………………………………

* nie potrzebne skreślić

Podpis Beneficjenta
1. ………………………………………………………..

