
UCHWAŁA NR XXXIX/438/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 
28 kwietnia 2017 roku w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób 

fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl z 2017, poz. 3008)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 2, 
4 pkt. 1 lit. a, 5, 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt 2,8,9,21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. W Regulaminie udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć związanych 
z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków 
mieszkalnych i gospodarczych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest brak zaległości z tytułu 
podatków, opłat i innych należności względem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.”

2) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Wnioski o dotacje będą przyjmowane do 31 października każdego 
roku i rozpatrywane według kolejności ich składania, z zastrzeżeniem ust. 5, do wyczerpania środków 
finansowych na ten cel.”

3) w § 1 dodaje się ust. 5 o następującej treści: „5. W przypadku stwierdzenia, że zachodzi przeszkoda 
w zawarciu umowy, o której mowa w ust. 3, która nie została usunięta w terminie wyznaczonym 
w pisemnym wezwaniu,  wniosek zarejestrowany zostanie na ostatniej pozycji wniosków o dotację, 
które spłynęły do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wg stanu na dzień upływu wyżej 
wskazanego terminu.”

2. W Regulaminie udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji związanych z budową 
przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z gospodarstw domowych stanowiącym załącznik nr 2 do 
Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku 
w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest brak zaległości z tytułu 
podatków, opłat i innych należności względem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.”

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wnioski o dotacje będą przyjmowane do 31 października każdego 
roku i rozpatrywane według kolejności ich składania, z zastrzeżeniem ust. 5, do wyczerpania środków 
finansowych na ten cel.”

3) w § 1 dodaje się ust. 5 o następującej treści: „5. W przypadku stwierdzenia, że zachodzi przeszkoda 
w zawarciu umowy, o której mowa w ust. 3, która nie została usunięta w terminie wyznaczonym 
w pisemnym wezwaniu, wniosek zarejestrowany zostanie na ostatniej pozycji wniosków o dotację, 
które spłynęły do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wg stanu na dzień upływu wyżej 
wskazanego terminu.”

3. W Regulaminie udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji związanych z montażem 
ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach 
i lokalach mieszkalnych stanowiącym załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy wprowadza się następujące zmiany:
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1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest brak zaległości z tytułu 
podatków, opłat i innych należności względem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.”

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wnioski o dotacje będą przyjmowane do 31 października każdego 
roku i rozpatrywane według kolejności ich składania, z zastrzeżeniem ust. 5, do wyczerpania środków 
finansowych na ten cel.”

3) w § 1 dodaje się ust. 5 o następującej treści: „5. W przypadku stwierdzenia, że zachodzi przeszkoda 
w zawarciu umowy, o której mowa w ust. 3, która nie została usunięta w terminie wyznaczonym 
w pisemnym wezwaniu,  wniosek zarejestrowany zostanie na ostatniej pozycji wniosków o dotację, 
które spłynęły do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wg stanu na dzień upływu wyżej 
wskazanego terminu.”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Dotację, o której mowa w niniejszym regulaminie przeznacza się na:

1) montaż ekologicznego źródła ciepła w nowobudowanym budynku lub wymianę źródła ciepła 
opalanego paliwem stałym, niespełniającego minimum wymagań klasy 5 według normy PN-EN 
303-5:2012 na:

- podłączenie do sieci ciepłowniczej

- kocioł gazowy

- ogrzewanie elektryczne

- kocioł olejowy

- kocioł LPG

- ekologiczny kocioł na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniający minimum 
wymagania 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012,

2)  montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródło energii (instalacja solarna lub pompa 
ciepła) w budynku lub lokalu mieszkalnym, posiadającym wyłącznie ekologiczne źródła ciepła 
(za wyjątkiem kominków opalanych drewnem): sieć c.o., gazowe, elektryczne, olejowe lub 
wysokosprawny kocioł niskoemisyjny na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniający minimum 
wymagania 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012 i posiadający certyfikat energetyczno-emisyjny 
wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub 
inną jednostkę akredytującą w państwie Unii Europejskiej, będącą sygnatariuszem 
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation 
for Accreditation) lub gdy instalacja wykorzystująca odnawialne źródło energii stanowi jedyne 
źródło ciepła.

2. Dofinansowaniu podlegają urządzenia grzewcze i węzły cieplne fabrycznie nowe, 
zamontowane po raz pierwszy.

3. Urządzenia grzewcze i węzły cieplne winny być trwale związane z obiektem budowlanym, 
w którym zostały zainstalowane.

4. W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem uzyskania dotacji jest fizyczna likwidacja 
dotychczasowego źródła ciepła (nie dotyczy pieców kaflowych trwale odłączonych od przewodów 
kominowych).

5. Dotacja celowa do inwestycji tego samego rodzaju może być udzielona nie częściej niż raz 
na 10 lat na dany budynek lub lokal mieszkalny.”.

4. W § 5 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródło energii w budynku lub lokalu 
posiadającym ekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe, w tym biomasę, kserokopię certyfikatu 
energetyczno-emisyjnego wystawionego przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum 
Akredytacji w Warszawie lub inną jednostkę akredytującą w państwie Unii Europejskiej, będącą 
sygnutariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA 
(European cooperation for Accreditation) przetłumaczone na język polski potwierdzającego 
spełnienia przez to źródło ciepła minimum wymagań klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012.”.

5. W § 6 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3) w przypadku montażu ekologicznego kotła na paliwo stałe, w tym biomasę, kserokopię 
certyfikatu energetyczno-emisyjnego wystawionego przez jednostkę akredytowaną 
przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub inną jednostkę akredytującą w państwie 
Unii Europejskiej, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym 
uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation) przetłumaczone na język 
polski potwierdzającego spełnienia minimum wymagań 5 klasy, zgodnie z normą PN-EN 303-
5:2012,”.

6. Załączniki nr 1 i 8 do Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację 
przedsięwzięć związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających 
azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami 1 i 2 
niniejszej uchwały.

7. Załączniki nr 1 i 8 do Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji związanych 
z budową przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z gospodarstw domowych otrzymują brzmienie 
zgodne z załącznikami 3 i 4 niniejszej uchwały.

8. Załączniki nr 1, 3 i 8 do Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji 
związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 
energii w budynkach i lokalach mieszkalnych otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami 5, 6 i 7 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Do dotacji przyznanych w oparciu o Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji 
związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 
energii w budynkach i lokalach mieszkalnych w brzmieniu określonym w Uchwale Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy zastosowanie znajdują przepisy niniejszej 
uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/438/17 

      Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

      z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

 

      Załącznik nr 1 do Regulamin udzielania dotacji dla  

      osób fizycznych na realizację przedsięwzięć   

      związanych z demontażem i unieszkodliwianiem  

      materiałów budowlanych zawierających azbest 

      z budynków mieszkalnych i gospodarczych 

 
 

Do Burmistrza Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI DO INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z DEMONTAŻEM 

I UNIESZKODLIWIANIEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

1) Imię i nazwisko .......................................................................................................................... 

2) Adres zamieszkania ................................................................................................................... 

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

3) Telefon kontaktowy ……….…………………………………………………………………. 

4) Adres planowanego przedsięwzięcia.......................................................................................... 

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

5) Opis przedsięwzięcia (z jakich budynków oraz jakiego rodzaju materiały zawierające azbest              

będą usuwane): ………………………………………………………………………….……… 

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

6) Numer ewidencyjny działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie: 

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

7) Numer księgi wieczystej …………………………………………………………………………… 

8) Nazwa banku, właściciel i nr konta do wypłaty przyznanej dotacji: ................................................ 

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

    

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

          miejscowość, data          podpis wnioskodawcy 

  

 

 

Id: C4034FA1-0FEB-4497-8232-F78CEA164653. Podpisany Strona 1



 Załączniki: 

 

□ Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji i wypłatę dotacji 

□     Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące prowadzenia przez niego działalności gospodarczej na 

nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie objęte dotacją 

 

W przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis: 

 

 □  Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, lub pomocy de minimis w rolnictwie 

i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz 

w dwóch poprzednich lat podatkowych lub oświadczeń o takiej pomocy w tym okresie, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 

 

 □    Informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy         

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości 

i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących 

się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie                 

z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się     

o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub zgodnie 

z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.     

w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 

w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). 

 

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację 

przedsięwzięć związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest   

z budynków mieszkalnych i gospodarczych” 

 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby udzielenia dotacji zgodnie z ustawą 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

 

     

     

                       

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

       miejscowość, data                         podpis wnioskodawcy 
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      Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/438/17 

      Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

      z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

 

Załącznik nr 8 do Regulamin udzielania dotacji 

dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć związanych          

z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych 

zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O POMOCY DE MINIMIS 

 

Ja niżej podpisany(a) .............................................................................................................................. 

zamieszkały(a) w .............................................................. przy ul. ....................................................... 

prowadzący działalność gospodarczą  pn.: …………………………………………………………….. 

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

W związku z ubieganiem się o udzielenie ze środków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,       

dotacji na zadanie polegające na dofinansowaniu kosztów inwestycji związanych z demontażem 

i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych 

i gospodarczych oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających             

go lat kalendarzowych: 

-  uzyskałem(am) pomoc publiczną 

□ de minimis 

□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

 

- nie uzyskałem(am)
 
pomocy publicznej  

□ de minimis 

□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

 

 

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

          podpis  wnioskodawcy 

UWAGA !!! 

W przypadku oświadczenia o otrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis            

w rolnictwie lub w rybołówstwie należy dodatkowo przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis 

lub pomocy de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych. 
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      Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/438/17 

      Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

      z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

 

      Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji dla  

      osób fizycznych do inwestycji związanych z budową  

      przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych 

      z gospodarstw domowych 

 

 

Do Burmistrza Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  

DO INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z BUDOWĄ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI  

ŚCIEKÓW BYTOWYCH 

 

 

1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania ................................................................................................................... 

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

3. Telefon kontaktowy …………………………….……………………………………………. 

4. Adres planowanego przedsięwzięcia.......................................................................................... 

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

5. Numer ewidencyjny działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie: 

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

6. Numer księgi wieczystej ……………………………………………………………………… 

7. Nazwa banku, właściciel i nr konta do wypłaty przyznanej dotacji: .......................................... 

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

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

      miejscowość, data         podpis wnioskodawcy 

  

 Załączniki: 

□ Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji 

 

□ Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące prowadzenia przez niego działalności gospodarczej 

na nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie objęte dotacją 
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 W przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis: 

 

□  Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, lub pomocy de minimis w rolnictwie 

i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz 

w dwóch poprzednich lat podatkowych lub oświadczeń o takiej pomocy w tym okresie, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 

 

 

□ Informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy             

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości 

i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących 

się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie                

z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się     

o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub zgodnie 

z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.     

w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 

w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). 

 

 

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji 

związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z gospodarstw domowych” oraz 

zobowiązuję się do eksploatacji przedmiotu przedsięwzięcia inwestycyjnego 

w okresie co najmniej 5 lat od dnia zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

 
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby udzielenia dotacji zgodnie z ustawą 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

 

 

 

 

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

        miejscowość, data                    podpis wnioskodawcy 
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      Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/438/17 

      Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

      z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

 
      Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania   

      dotacji dla osób fizycznych do inwestycji   

      związanych z budową przydomowych    

      oczyszczalni ścieków bytowych 

      z gospodarstw domowych 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O POMOCY DE MINIMIS 

 

Ja niżej podpisany(a) ......................................................................................................................................... 

zamieszkały(a) w ............................................................... przy ul. .................................................................. 

prowadzący działalność gospodarczą  pn.: ……………………………………………………….................... 

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

W związku z ubieganiem się o udzielenie ze środków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,       

dotacji na zadanie polegające na dofinansowaniu kosztów inwestycji związanej z budową przydomowej 

oczyszczalni ścieków dla oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstwa domowego oświadczam, 

iż w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych: 

-  uzyskałem(am) pomoc publiczną 

□ de minimis 

□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

 

- nie uzyskałem(am)
 
pomocy publicznej  

□ de minimis 

□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

 

 

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

          podpis wnioskodawcy 

UWAGA !!! 

 

W przypadku oświadczenia o otrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis            

w rolnictwie lub w rybołówstwie należy dodatkowo przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis 

lub pomocy de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych. 
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      Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/438/17 

      Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

      z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

 
      Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji  

      dla osób fizycznych do inwestycji związanych  

      z montażem ekologicznych źródeł ciepła 

      i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła   

      energii w budynkach i lokalach mieszkalnych 

 

 
Do Burmistrza Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH DO INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z MONTAŻEM 

EKOLOGICZNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCEJ ODNAWIALNE  

ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH 

 

 

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................ 

2. Adres zamieszkania .......................................................................................................................... 

3. Telefon kontaktowy .......................................................................................................................... 

4. Adres planowanego przedsięwzięcia 

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

5. Numer ewidencyjny działki, na której realizowane jest przedsięwzięcie ……………...…..……….. 

6. Numer księgi wieczystej ……………………………………………………………………………… 

7. Rodzaj obiektu: 

 □ istniejący budynek mieszkalny 

 □ nowobudowany budynek mieszkalny 

 □ lokal mieszkalny  

8. Dotychczasowe źródło ciepła w budynku 

Typ: ........................................................................................... 

Rodzaj paliwa: ........................................................................... 

Moc znamionowa / grzewcza* [kW] ......................................... 

Szacunkowe średnioroczne zużycie paliwa: .............................[t] 

Ogrzewana powierzchnia: …………………………………….[m
2
] 

9. Rodzaj przedsięwzięcia: 
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1. Montaż źródła ciepła: 

       □  kocioł gazowy 

       □  podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej 

 □  ogrzewanie elektryczne 

       □  kocioł olejowy 

       □  kocioł na LPG 

                □  kocioł na paliwo stałe w tym biomasę, spełniający minimum wymagania 5 klasy według 

                    normy PN-EN 303-5:2012. 

2. Instalacja źródła energii odnawialnej: 

    □ pompa ciepła, jako jedyne źródło ciepła w budynku 

    □ pompa ciepła, jako dodatkowe źródło ciepła w budynku   

   □  instalacja solarna 

10. Nazwa banku, właściciel i nr konta do wypłaty przyznanej dotacji: 

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

    

 

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

   miejscowość, data     podpis wnioskodawcy 

   

 

   Załączniki: 

 

□ Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji 

 

□   Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące prowadzenia przez niego działalności gospodarczej                  

na nieruchomości, na której realizowane będzie przedsięwzięcie objęte dotacją 

 

□  W przypadku montażu instalacji wykorzystującej odnawialne źródło energii w budynku lub lokalu 

posiadającym ekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe, w tym biomasę, kserokopię certyfikatu 

energetyczno-emisyjnego wystawionego przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum 

Akredytacji w Warszawie lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 

wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for 

Accreditation) przetłumaczone  na język polski potwierdzającego spełnienia przez to źródło ciepła 

minimum wymagań  klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 

 

 

 

 

 

 

 

Id: C4034FA1-0FEB-4497-8232-F78CEA164653. Podpisany Strona 2



 

W przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis: 

 

 □  Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, lub pomocy de minimis w rolnictwie 

i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch 

poprzednich lat podatkowych lub oświadczeń o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie 

 

    □ Informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy        

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej 

otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie 

których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem, określonym                 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311 

z późn. zm.) lub zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów       

z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc     

de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810). 

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji dla osób fizycznych do inwestycji 

związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii     

w budynkach i lokalach mieszkalnych” 

 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby udzielenia dotacji zgodnie z ustawą 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

                              

  

 

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

   miejscowość, data             podpis wnioskodawcy 
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       Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/438/17 

       Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

       z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji         

dla osób fizycznych do inwestycji związanych 

z montażem ekologicznych źródeł ciepła i instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii                   

w budynkach i lokalach mieszkalnych 

 

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

Imię i nazwisko 

 

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

Adres zamieszkania 

 

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

Adres inwestycji 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYKONANIU INWESTYCJI 

 

 Zgłaszam zakończenie realizacji inwestycji objętej dotacją z budżetu Gminy i Miasta            

Czerwionka-Leszczyny na podstawie zawartej umowy dotacji nr ...........................................................................  

z dnia ................................................. 

Do niniejszego zgłoszenia załączam: 

□  oryginały faktur/rachunków* wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesione koszty 

 

□  oryginał protokołu odbioru końcowego podpisany przez wnioskodawcę i wykonawcę robót 

  

□  oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót budowlanych lub o uzyskaniu 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę albo o braku obowiązku dokonania zgłoszenia lub uzyskania 

pozwolenia na budowę 

 

□ w przypadku montażu ekologicznego kotła na paliwo stałe, w tym biomasę, kserokopię certyfikatu 

energetyczno-emisyjnego wystawionego przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji  

w Warszawie lub inną jednostkę akredytującą w państwie Unii Europejskiej, będącą sygnatariuszem 

wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation                  

for Accreditation) przetłumaczone na język polski potwierdzającego spełnienia minimum wymagań 5 klasy, 

zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, 

 

□ w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin, kserokopię (potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę) opinii kominiarza stwierdzającą prawidłowość podłączenia 

źródła ciepła do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni 

 

□  kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę) warunków podłączenia do sieci 

ciepłowniczej, gazowej lub elektrycznej, jeśli są wymagane  

 

□  inne ………………………………………………………………………………… 

  

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

     miejscowość, data     podpis wnioskodawcy 
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* po opatrzeniu przez pracownika UGiM Czerwionka-Leszczyny oryginałów faktur/rachunków formułą    

"Płatne ze środków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie dotacji celowej 

w wysokości ........................... zł", datą i podpisem oryginały faktur/rachunków zostaną zwrócone 

wnioskodawcy 

 

- Oświadczam, że dokonałem/am fizycznej likwidacji dotychczasowego źródła ciepła ** 

 

  

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

     miejscowość, data     podpis wnioskodawcy 

 

** Dotyczy wnioskodawców dokonujących wymiany źródła ciepła 
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       Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/438/17 

       Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

       z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

 

       Załącznik nr 8 do Regulaminu udzielania  

       dotacji dla osób fizycznych do inwestycji  

       związanych z montażem ekologicznych  

       źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących  

       odnawialne źródła energii w budynkach  

       i lokalach mieszkalnych 

 
 

OŚWIADCZENIE 

O POMOCY DE MINIMIS 

 

Ja niżej podpisany(a) ................................................................................................................................... 

zamieszkały(a) w .............................................................. przy ul. ............................................................. 

prowadzący działalność gospodarczą  pn.: ……………………..…………………………….................... 

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

W związku z ubieganiem się o udzielenie ze środków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,       

dotacji na zadanie polegające na dofinansowaniu kosztów inwestycji związanej z montażem ekologicznych 

źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach i lokalach mieszkalnych 

oświadczam, iż w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych: 

-  uzyskałem(am) pomoc publiczną 

□ de minimis 

□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

 

- nie uzyskałem(am)
 
pomocy publicznej  

□ de minimis 

□ de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

 

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

          podpis  wnioskodawcy 

UWAGA !!! 

W przypadku oświadczenia o otrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis            

w rolnictwie lub w rybołówstwie należy dodatkowo przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis 

lub pomocy de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych. 
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