
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/301/22 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych 

z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Bolesławiec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zmianami) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych 

z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Bolesławiec”, w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII/296/22 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

kominowej na terenie Gminy Bolesławiec. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Bogusław Uziej

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 marca 2022 r.

Poz. 1386



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/301/22 

Rady Gminy Bolesławiec 

z dnia 2 marca 2022 r. 

 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem 

niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Bolesławiec 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa tryb wyboru do dofinansowania z budżetu Gminy Bolesławiec zadania związanego 

z ograniczeniem niskiej emisji kominowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposób 

jej rozliczania. 

§ 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń: 

1) Beneficjent – osoba ubiegająca się o dotację celową na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji 

kominowej.  

2) Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zmianami). 

3) Dotacja celowa – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zmianami). 

4) Paliwo stałe – paliwo, które jest w stanie stałym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym biomasa stała 

i paliwa kopalne stałe, zgodnie z Rozporządzeniem 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 paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100). 

5) Samodzielny lokal mieszkalny - wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich 

potrzeb mieszkaniowych (stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych 

zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne), zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. 

o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1048). 

Rozdział 2. 

Beneficjenci 

§ 3. Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym bądź wielorodzinnym samodzielnego lokalu 

mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Rozdział 3. 

Kryteria wyboru przedmiotu dotacji celowej 

§ 4. 1. Dotacją celową objęta jest inwestycja związana z modernizacją systemu ogrzewania, polegająca  

na wymianie kotła/pieca zasilanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. 

normy PN-EN 303-5:2012) i wyżej, na: 

1) pompę ciepła powietrze/woda, spełniającą w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy 

efektywności energetycznej minimum A+; 

2) kocioł gazowy kondensacyjny na gaz z sieci lub płynny, spełniający w odniesieniu do ogrzewania 

pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A; 

3) kocioł kondensacyjny na lekki olej opałowy, spełniający w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń 

wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A. 
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2. Urządzenia grzewcze wymienione w ust. 1 winny być fabrycznie nowe. 

3. Nie ma możliwości wymiany dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne urządzenia 

grzewcze. Dotyczy to także dotychczas używanych kotłów zasilanych paliwem stałym charakteryzujących się 

parametrami jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012) i wyżej. 

4. Istnieje możliwość modernizacji systemu grzewczego, jeżeli mimo posiadania w budynku/samodzielnym 

lokalu mieszkalnym kotła gazowego, wykorzystywany jest w budynku/samodzielnym lokalu mieszkalnym także 

kocioł/piec zasilany paliwem stałym, niespełniający wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-

5:2012) i wyżej. 

5. Wymieniany kocioł/piec zasilany paliwem stałym, niespełniający wymagań jak dla kotłów 5 klasy  

(wg. normy PN-EN 303-5:2012) i wyżej, musi być zlikwidowany. 

6. Zapis ust. 5 nie dotyczy: 

1) pieców kaflowych z wkładami elektrycznymi, pod warunkiem trwałego ich odłączenia od przewodu 

kominowego, poświadczone opinią kominiarską; 

2) pieców ujętych gminnej ewidencji zabytków lub w rejestrze zabytków, pod warunkiem trwałego  

ich odłączenia od przewodu kominowego, poświadczone opinią kominiarską; 

3) kominków bez płaszcza wodnego, stanowiących dodatkowe źródło ciepła, pod warunkiem wyposażenia ich 

w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłów do wartości określonych w uchwale nr XLI/1407/17 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzania na obszarze 

województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Dln. z dnia 8 grudnia 2017 r., 

poz. 5155). 

7. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność wyboru nowego urządzenia 

grzewczego, o którym mowa w ust. 1 oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację zadania 

zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. 

Rozdział 4. 

Wysokość dotacji celowej 

§ 5. 1. Dotacja celowa obejmuje następujące koszty kwalifikowane: 

Rodzaj urządzenia 

grzewczego 
Koszty kwalifikowane 

POMPA CIEPŁA 

powietrze/woda 

Zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem 

akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem. 

KOCIOŁ GAZOWY 

kondensacyjny 

Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, 

armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzania powietrza  

i odprowadzania spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem 

c.w.u. z osprzętem. 

KOCIOŁ OLEJOWY 

kondensacyjny 

Zakup i montaż kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, sterowaniem, 

armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzania powietrza  

i odprowadzania spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem 

c.w.u. z osprzętem. 

2. Dotacja udzielana jest w następujących wysokościach: 

Rodzaj urządzenia grzewczego 

Maksymalna intensywność 

dofinansowania  

(procent faktycznie 

poniesionych kosztów) 

Maksymalna kwota 

dotacji w [zł] 

POMPA CIEPŁA powietrze/woda 50% 10 000,00 

KOCIOŁ GAZOWY kondensacyjny 50% 5 000,00 

KOCIOŁ OLEJOWY kondensacyjny 50% 5 000,00 
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3. Dotacja celowa obejmuje również 100 % kosztów przyłączenia do sieci dystrybucji gazu ziemnego 

nieruchomości (tzw. opłaty przyłączeniowej uiszczanej dostawcy gazu), która nie była podłączona do sieci 

gazowej, przy jednoczesnej wymianie kotła/pieca zasilanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań jak dla 

kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012) i wyżej, ale nie więcej niż 2500,00 zł. 

4. W budynku mieszkalnym, w którym wydzielono samodzielne lokale mieszkalne, dotacja przysługuje 

osobno na każdy lokal. 

5. W przypadku, gdy w budynku/samodzielnym lokalu mieszkalnym, w którym planowana jest realizacja 

zadania związanego z ograniczeniem niskiej emisji kominowej, prowadzona jest działalność gospodarcza 

rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji1), wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do 

powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Gdy działalność gospodarcza prowadzona 

jest na powierzchni przekraczającej 30 % budynku/samodzielnego lokalu mieszkalnego przedsięwzięcie 

nie kwalifikuje się do dofinansowania. 

6. Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje: 

1) datę rozpoczęcie inwestycji, która jest tożsama z datą zawarcia umowy dotacji; 

2) datę zakończenia inwestycji, którą stanowi datę wystawienia faktury lub równoważnego dokumentu 

księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego realizację inwestycji. 

7. Nie udziela się dotacji celowej na modernizacją systemu ogrzewania: 

1) w przypadku, gdy inwestycja została zrealizowana lub jej realizacja została rozpoczęta przed terminem 

podpisania umowy dotacji; 

2) w budynkach oddanych do użytkowania po 1 lipca 2018 r.; 

3) w budynkach wykorzystywanych sezonowo; 

4) gdy Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji celowej budynek/samodzielny lokal objęty dofinansowaniem; 

5) jeśli Beneficjent otrzymał już dofinansowanie z innych programów finansowych ze środków publicznych 

(zakaz tzw. podwójnego finansowania). 

Rozdział 5. 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej 

§ 6. 1. Beneficjent ubiegający się o dotację celową składa do Wójta Gminy Bolesławiec wniosek według 

załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. W przypadku współwłasności nieruchomości wniosek o dotację składa jeden ze współwłaścicieli, 

z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć: 

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego 

w budynku jednorodzinnym bądź wielorodzinnym samodzielnego lokalu mieszkalnego tj. odpis z księgi 

wieczystej lub wypis z rejestru gruntów i budynków lub akt notarialny. Odpis z księgi wieczystej oraz wypis 

z rejestru gruntów i budynków nie może być wydany wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 

Ww. dokumenty w oryginale należy okazać do wglądu, celem poświadczenia ich kopii z oryginałem; 

2) pisemną zgodę współwłaścicieli budynku/samodzielnego lokalu mieszkalnego na rozliczenie dotacji przez 

jednego, wskazanego imiennie współwłaściciela, według załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 
1) Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie towarów 

lub usług na runku. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo 

przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób 

zorganizowany lub ciągły. W związku z tym działalność taka jak np. wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu 

mieszkalnego, najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków lub lokali na rynku, należy traktować 

jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. 
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3) dokumentację fotograficzną, potwierdzającą posiadanie kotła/pieca zasilanego paliwem stałym, 

niespełniającego wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012) i wyżej  – minimum trzy 

kolorowe fotografie, w tym jedna z tabliczką znamionową (w przypadku kotła); 

4) pisemne oświadczenie o korzystaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych 

środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, krajowych środków z budżetu państwa oraz innych 

krajowych źródeł finansowych, według załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu; 

5) pełnomocnictwo, jeśli zostało ustanowione wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

4. Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać do 31 sierpnia w danym roku kalendarzowym. Jeśli 

nie wyczerpią one puli środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy, wówczas 

Wójt Gminy Bolesławiec może ogłosić nabór uzupełniający, w którym zostanie określony ostateczny termin 

składania wniosków. 

5. Wnioski o udzielenie dotacji celowej winny dotyczyć wymiany kotła/pieca zasilanego paliwem stałym, 

niespełniającego wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012) i wyżej, którego realizacja 

zakończy się w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent ubiega się o dotację celową, ale nie później niż  

do 16 listopada. 

6. Beneficjent może wycofać wniosek przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4. 

7. Wnioski, które wpłynął po terminie wskazanym w ust. 4, zostaną odesłane bez rozpatrzenia. 

8. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Gminy Bolesławiec. 

9. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Bolesławiec. 

10. Beneficjenci ubiegający się o dotację celową, którzy nie złożą któregokolwiek z dokumentów 

wymienionych w ust. 3, wezwani zostaną do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Nieuzupełnienie 

wniosku w wyznaczonym terminie skutkowało będzie jego odesłaniem bez rozpatrzenia. 

11. Wójt Gminy Bolesławiec w toku rozpatrywania wniosków może m.in.: 

1) zwrócić się do Beneficjenta o złożenie dodatkowych wyjaśnień do treści wniosku i jego załączników, w tym 

o złożenie dokumentu potwierdzającego oddanie budynku do użytkowania przed dniem 1 lipca 2018 r.; 

2) przeprowadzić oględziny, celem sprawdzenia, czy wniosek dotyczy wymiany kotła/pieca zasilanego paliwem 

stałym, niespełniającego wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012) i wyżej. 

12. Umowa dotacji zawierana jest z Beneficjentem, którego wniosek jest kompletny i spełnia wymagania 

niniejszego regulaminu. 

13. Wójt Gminy Bolesławiec zawiadamia Beneficjenta o okresie i miejscu zgłoszenia się w celu podpisania 

umowy, przy czym niedotrzymanie terminu granicznego uznaje się za rezygnację Beneficjenta z zawarcia 

umowy. 

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

cel w budżecie Gminy Bolesławiec na dany rok. 

Rozdział 6. 

Sposób rozliczania dotacji celowej 

§ 7. 1. W terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania, ale nie później niż do 30 listopada danego roku 

kalendarzowego, Beneficjent składa wniosek o rozliczenie dotacji celowej, według załącznika nr 4 do niniejszego 

regulaminu, wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zadania, którymi są: 

1) faktura VAT/rachunek za zakup nowego urządzenia grzewczego, wskazujące Beneficjenta jako nabywcę, 

wraz z potwierdzeniem realizacji zapłaty. Data zakupu urządzenia grzewczego winna obejmować datę  

po zawarciu umowy dotacji; 

2) dokumentacja fotograficzną, potwierdzająca zamontowanie nowego urządzenia grzewczego – minimum trzy 

kolorowe fotografie, w tym jedna z tabliczką znamionową; 

3) karta produktu; 
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4) etykieta energetyczna; 

5) dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego kotła/pieca zasilanego paliwem stałym, 

niespełniającego wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012) i wyżej lub oświadczenie 

o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła; 

6) opinia kominiarska potwierdzająca odłączenie pieca, o którym mowa w § 4 ust. 6 pkt 1-2 od przewodu 

kominowego. 

2. Niezłożenie wniosku o rozliczenie dotacji celowej w terminie wskazanym w ust. 1 uznaje się za rezygnację 

Beneficjenta z dotacji. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6 należy okazać do wglądu, celem poświadczenia ich kopii 

z oryginałem. 

4. Beneficjenci, którzy nie złożą któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1, wezwani zostaną 

do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie 

stanowiło będzie podstawę do odmowy wypłaty dotacji. 

5. Wójt Gminy Bolesławiec może zwrócić się do Beneficjenta o złożenie wyjaśnień do treści złożonych 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, a także może żądać złożenia dodatkowych dokumentów oraz informacji 

niezbędnych do prawidłowej oceny złożonego wniosku o rozliczenie dotacji celowej m.in. takich jak: protokół 

z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzenia próby szczelności jeśli została wykonana, dokument 

potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawionego serwisanta. 

6. Zgodność wykonania zadania z przedłożonymi przez Beneficjenta dokumentami zostanie potwierdzona 

w trakcie wizji lokalnej, przeprowadzonej przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu Gminy Bolesławiec 

z udziałem Beneficjenta, protokołem potwierdzającym m.in. likwidację dotychczas użytkowanego  kotła/pieca 

zasilanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012) 

i wyżej oraz wykonaniem zadania zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu. 

7. Przekazanie dotacji celowej nastąpi na konto bankowe wskazane przez Beneficjenta, po zaakceptowaniu 

wniosku o rozliczenie dotacji celowej oraz pozytywnym wyniku wizji lokalnej, o której mowa w ust. 6, w sposób 

określony w umowie dotacji. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy  

na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej 

na terenie Gminy Bolesławiec  

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ 

na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej 
 

WYPEŁNIA SIĘ DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. 
DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA 
(Wypełnia właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności nieruchomości wniosek wypełnia jeden ze współwłaścicieli). 

Imię i nazwisko: 

 

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

ADRES ZAMIESZKANIA 

Miejscowość: 

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

Kod pocztowy: 

 

…………………………………………………… 

Ulica: 

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

Nr domu: 

……………………… 

Nr lokalu: 

………………………. 

ADRES DO KORESPONDENCJI (Wypełnia się jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość: 

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

Ulica: 

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

Kod pocztowy: 

 

…………………………………………………… 

Nr domu:                        Nr lokalu: 

………………………      ……………………….. 

E-mail:                                                                                                   (opcjonalnie) 

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

Nr telefonu:                                   (opcjonalnie) 

…………………………………………………………. 

 

Nr i seria dowodu osobistego:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dowód osobisty wydany został przez: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nr konta bankowego, na który ma być przekazana dotacja celowa: 

 

___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ 

 

Konto prowadzone jest w ……………………………………………………………………………………………………………...…………  
                                                                                                     (podać pełną  nazwę banku) 

 

Właścicielem ww. konta bankowego jest ……………………………………………………………………..………………………………………....… 

(podać imię i nazwisko) 

2. 
DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA BENEFICJENTA 
(Jeśli został ustanowiony) 

Imię i nazwisko: 

 

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

ADRES ZAMIESZKANIA: 

Miejscowość: 

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

 

Kod pocztowy: 

…………………………………………………… 

Ulica: 

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

Nr domu: 

……………………… 

Nr lokalu: 

………………………. 

ADRES DO KORESPONDENCJI (Wypełnia się jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość: 

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

Ulica: 

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

 

Kod pocztowy: 

…………………………………………………… 

Nr domu:                        Nr lokalu: 

………………………      ………………………. 
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E-mail:                                                                                                   (opcjonalnie) 

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

Nr telefonu:                                   (opcjonalnie) 

…………………………………………………………. 

 

Nr i seria dowodu osobistego:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dowód osobisty wydany został przez: …………………………………………………………………………………………………………. 

3. 
INFORMACJE O BUDYNKU / SAMODZIELNYM LOKALU MIESZKALNYM, W KTÓRYM PLANOWANA JEST 

MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA 

ADRES BUDYNKU / LOKALU MIESZKALNEGO 

Miejscowość: 

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

 

Kod pocztowy: 

…………………………………………………… 

Ulica: 

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

Nr domu: 

……………………… 

Nr lokalu: 

………………………. 
 

RODZAJ BUDYNKU / SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO (Wybrać właściwe i zaznaczyć „X”) 

Budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej …………………………………………………………… m2 

Samodzielny lokal w budynku mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej ……………………………… m2 

Samodzielny lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym o pow. użytkowej ……………………….……… m2 
 

 

DATA ODDANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO DO UŻYTKOWANIA (Jeśli Beneficjent posiada takie informacje to proszę podać co 

najmniej miesiąc i rok. Jeśli natomiast nie dysponuje takimi informacjami należy wpisać – BRAK DANYCH). 

 

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

 

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BUDYNKU / SAMODZIELNYM LOKALU MIESZKALNYM 
 

TAK, na powierzchni ……………. m2, co stanowi ……… % 

powierzchni całkowitej budynku / samodzielnego lokalu 

mieszkalnego 

 

NIE 

 

UWAGA: 

Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie towarów lub usług na runku. 
Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, 
aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. W związku z tym działalność taka jak np. 
wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków lub lokali na 
rynku, należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. 
 

 

TYTUŁ PRAWNY BENEFICJENTA DO BUDYNKU / SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO  

(Wybrać właściwe i zaznaczyć „X”) 

Własność 

Współwłasność, w tym współwłasność ustawowa majątkowa małżeńska 
        

W przypadku współwłasności proszę wymienić wszystkich współwłaścicieli. 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

RODZAJ OGRZEWANIA, KTÓRE ZOSTANIE ZLIKWIDOWANE (Wybrać właściwe i zaznaczyć „X”) 

Piec kaflowy w ilości ………………………………………………………………………………………………..………………….. szt.  
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Trzon kuchenny w ilości ……………………………………………………………………………..………………………..……….. szt.                       

Koza w ilości …………….……………………………………………………………………………………..……………………….. szt.                                                   

Kominek w ilości ……………………………...…………………………………………………………………………….………….. szt.                       

Kocioł pozaklasowy z zasypywaniem ręcznym  automatycznym  w ilości ………………………………...………….. szt.                       

Kocioł 3 klasy z zasypywaniem ręcznym  automatycznym  w ilości ……………………..………………...………….. szt.                       

Kocioł 4 klasy z zasypywaniem ręcznym  automatycznym  w ilości ………..……………………………...………….. szt.                       

Inny (podać jaki) ………………………………………………………… w ilości ………..……………………………...………….. szt.                       
 

 

RODZAJ ORAZ ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEGO PALIWA (Wybrać właściwe i zaznaczyć „X”; można wybrać wszystkie opcje) 

 Węgiel i jego pochodne w ilości ………………………………………………… ton / rok 

 Biomasa w ilości …………………………………………………………………...ton / rok 

        Waga 1 m3 drewna opałowego w tonach w stanie powietrznie suchym wynosi dla: 
Sosny – 0,55 tony             Świerku – 0,47 tony 

Jodły – 0,45 tony               Modrzewia – 0,69 tony 

Dębu – 0,71 tony               Buka – 0,73 tony 

                          Brzozy – 0,65 tony             Olchy – 0,53 tony 
                          Osiki – 0,44 tony                Grabu – 0,83 tony 
 

4. 
 

OPIS PLANOWANEJ MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA 
 

 

PLANOWANY TERMIN MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA (Podać co najmniej miesiąc i rok) 

 

Planowany termin rozpoczęcia: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Planowany termin zakończenia: ………..……………………… (nie dłużej niż do 16 listopada roku kalendarzowego, w którym 

Beneficjent ubiega się o dotację celową). 
 

 

RODZAJ NOWEGO URZĄDZENIA GRZEWCZEGO (Wybrać właściwe i zaznaczyć „X”) 
 

pompa ciepła powietrze / woda, spełniająca w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności 

energetycznej minimum A+,  o mocy ……………..……..…….….……….…..kW, w ilości ………...….……..……..………………… szt. 
 

kocioł gazowy kondensacyjny  na gaz z sieci  na gaz płynny spełniający w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń 

wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, o mocy ……….…………...……..kW, w ilości ……….….……..……… szt. 
 

kocioł kondensacyjny na lekki olej opałowy, spełniający w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy  
 

 

 

KOSZTY MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA 
 

Planowany koszt inwestycji ……………………………………………………………………………………………………………………. zł 

 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………...……………………………………) 

 

WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI CELOWEJ TO ………………………...………………………...………..………………………. zł 

 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………...……………………………………) 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (Wpisać wszystkie dokumenty załączane do niniejszego wniosku) 
 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dziennik Urzędowy 
Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu, ul. Teatralna nr 1 A, 
reprezentowana przez Wójta Gminy Bolesławiec. 

2. W Gminie Bolesławiec wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Z inspektorem możesz skontaktować się: telefonicznie 
pod nr telefonu 75/732-32-21, kom. 605-255-789; pisząc e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
celem zawarcia umowy dotacji celowej na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji kominowej. 

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Ma Pan/Pani prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych osobowych,  

• sprostowania danych, które są nieprawidłowe,  

• żądania usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne do wykonania umowy 
oraz  realizacji celu obowiązkowego archiwizowania dokumentów urzędowych,  

• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego 
wniosku), 

• żądania przeniesienia danych do innego administratora. 
Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych (RODO i przepisów krajowych).To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w 
szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez 
Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z ww. praw. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 
danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

8. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest wymogiem wynikającym 
z Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji kominowej poprzez modernizację 
ogrzewania w budynkach mieszkalnych osób fizycznych. Nie podanie przez Pana/Panią wymaganych danych uniemożliwi 
rozpatrzenie wniosku. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 

 

PODPIS BENEFICJENTA / PEŁNOMOCNIKA BENEFICJENTA (czytelnie imieniem i nazwiskiem) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy  

na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej 

na terenie Gminy Bolesławiec  

 

 

 

 

Zgoda współwłaściciela budynku / samodzielnego lokalu mieszkalnego 

na rozliczenie dotacji celowej 1) 

 
Ja niżej podpisany (a) ______________________________________________________________________________ 

(podać imię i nazwisko) 
 
 

zamieszkały (a) w _________________________________________________________________________________ 
(podać dokładny adres) 

 

legitymujący (a) się dowodem osobistym seria ______ numer _____________, wydanym przez ____________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(podać nazwę organu wydającego) 

 
oświadczam, że 

 
jestem współwłaścicielem budynku / samodzielnego lokalu mieszkalnego 2) zlokalizowanego: 
 
w miejscowości ___________________________________________________________________________________ 
 
przy ulicy ________________________________________________________________________________________ 
 
nr domu __________________________________________nr lokalu _______________________________________ 
 
i wyrażam zgodę na rozliczenie przez __________________________________________________________________ 

(podać imię i nazwisko Beneficjenta dotacji celowej) 
 

dotacji celowej na realizację zadania związanego z ograniczeniem niskiej emisji kominowej. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
(data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem) 

 
 
 
 

1) każdy współwłaściciel budynku / samodzielnego lokalu mieszkalnego wypełnia oddzielnie  
2) niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy  

na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej 

na terenie Gminy Bolesławiec  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o korzystaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych, krajowych środków z budżetu państwa oraz innych krajowych  

źródeł finansowych  
 

Ja niżej podpisany (a) ______________________________________________________________________________ 
(podać imię i nazwisko Beneficjenta lub pełnomocnika jeśli oświadczenie wypełnia pełnomocnik) 

 
 

zamieszkały (a) w _________________________________________________________________________________ 
(podać dokładny adres) 

 

legitymujący (a) się dowodem osobistym seria ______ numer _____________, wydanym przez ____________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(podać nazwę organu wydającego) 
 

działający (a) w imieniu i na rzecz ____________________________________________________________________ 
(jeśli oświadczenie wypełnia pełnomocnik podać imię i nazwisko Beneficjenta) 

 

oświadczam, że 1) 

 

 Nie będę korzystać ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych, krajowych środków z budżetu państwa oraz innych krajowych źródeł finansowych. 

 

 Planuje złożyć wniosek i ubiegać się o dofinansowanie w ramach________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(należy podać nazwę źródła finansowania) 

 

Planowana data złożenia wniosku to _________________________ Planowana wysokość wnioskowanego 

dofinansowania wynosi _____________________________________________________________________________ 

 

Dnia ________________ złożyłem / łam wniosek o dofinansowanie w ramach _______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(należy podać nazwę źródła finansowania) 

 

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi __________________________ 

Obecnie wniosek podlega ocenie formalnej / merytorycznej 1). Jednocześnie oświadczam, że na bieżąco będę informować 

o wszelkich zmianach dotyczących oceny wniosku. 
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Otrzymałem / łam dofinansowanie w ramach _________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 

(należy podać nazwę źródła finansowania) 

 
w wysokości _____________________ Wysokość przyznanego dofinansowania to ___________________________ 

Każda zmiana dotycząca stanu faktycznego w zakresie ubiegania się o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i 

innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, krajowych środków z budżetu państwa oraz innych krajowych 

źródeł finansowych wymaga niezwłocznego zawiadomienia Wójta Gminy Bolesławiec. Brak informacji ze strony 

Beneficjenta może skutkować anulowaniem przyznanego dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bolesławiec. 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
(data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem Beneficjenta  

lub jego pełnomocnika) 

 
 
1) Zaznaczyć właściwe i wypełnić 
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Załącznik nr 4 

do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy  

na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej 

na terenie Gminy Bolesławiec  

 
 
 
__________________________________________________                _______________________________________________________ 

(imię i nazwisko Beneficjenta lub jego pełnomocnika) 
 
_______________________________________________________                _______________________________________________________ 
                                                                                                                             (Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 
 
_______________________________________________________                   _______________________________________________________                                                                                            
(Adres zamieszkania)                                                                                          (Nr telefonu – opcjonalnie) 
 

 
 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ 

w związku z realizacją zadania związanego z ograniczeniem niskiej emisji kominowej 
 

 

Na podstawie umowy Nr ________________________________________ z dnia ______________________________ 

o udzielenie  dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bolesławiec na realizację zadania związanego z ograniczeniem 

niskiej emisji kominowej poprzez modernizacją ogrzewania w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w związku                              

z zakończeniem realizacji zadania polegającego na likwidacji kotła/pieca zasilanego paliwem stałym, niespełniającego 

wymagań jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012) i wyżej na likwidacji i montażu 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
(podać rodzaj nowego urządzenia grzewczego) 

zwracam się z prośbą o wypłatę dotacji w kwocie _________________________________________________________ 

(słownie: _______________________________________________________________________________________) 

 

Do niniejszego wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________________________________ 
(data i czytelny podpis imieniem i nazwiskiem Beneficjenta  

lub jego pełnomocnika) 
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