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Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowem Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 września 2019 r. 

Uchwała weszła w życie w dniu 10 października 2019 r. 

 

UCHWAŁA NR IX/49/2019 

RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH 

z dnia 9 września 2019 r. 

w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie  

w związku z wymianą kotłów lub pieców w lokalach mieszkalnych  

na instalacje przyjazne środowisku 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 

506) w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie na 

zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub 

nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie Gminy Janowice Wielkie wszystkich źródeł 

ciepła opartych na paliwie stałym, innych niż kotły na biomasę albo paliwa stałe spełniające warunki 5 

klasy wg PN-EN 303-5:2012 i ich wymianą na przyjazne środowisku następujące źródła ciepła: 

1) kotły gazowe; 

2) kotły na olej lekki opałowy; 

3) piece zasilane prądem elektrycznym; 

4) kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012); 

5) kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%; 

6) włączenie do sieci cieplnych; 

7) odnawialne źródła energii – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, 

przydomowe elektrownie wiatrowe – pod warunkiem zasilania lokalu mieszkalnego lub nieruchomości 

o charakterze mieszkalnym należącej do dotowanego w pełni jej potrzeb cieplnych, przy czym moc 

instalacji nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 

2389 z późn. zm.).  
2. Nie wymaga się trwałej likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w lokalach 

mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym w sytuacji: 

1) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy nowo instalowanym ogrzewaniu 

elektrycznym, poświadczonego opinią elektryka; 

2) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne lub objętych ochroną konserwatorską, pod 

warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinią 

kominiarską. 

 
 

§  2. Uprawnionymi do wnioskowania o dotację na zadanie określone w § 1 są: 

1) właściciel lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym - osoba fizyczna, w 

tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym; 

2) wspólnota mieszkaniowa, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej 

kotłowni obsługującej co najmniej 2 mieszkania; 

3) użytkownik wieczysty nieruchomości o charakterze mieszkalnym albo najemca lokalu mieszkalnego 

– osoba fizyczna posiadająca zgodę właściciela lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym, określoną w § 10 pkt 1. 

 

§  3. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Janowice 

Wielkie. 

 
 

§  4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
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1) zadaniu – należy przez to rozumieć działania określone w § 1 ust.1; 

2) dotowanym – należy przez to rozumieć osobę, która uzyska dotację z tytułu wymiany systemu 

ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła; 

3) dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Janowice Wielkie; 

4) wniosku – należy przez to rozumieć komplet dokumentów potwierdzających zmianę systemu 

ogrzewania wykonaną zgodnie z przepisami prawa wraz z fakturami i rachunkami poświadczającymi 

koszty poniesione z tytułu dokonanej zmiany, zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały; 

5) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę, która złożyła wniosek; 

6) protokole odbioru końcowego – należy przez to rozumieć dokument podpisywany przez dotowanego 

i przedstawiciela dotującego, po dokonaniu odbioru wykonanego zadania. 

 

§  5. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakończonego zadania z tytułu 

poniesionych kosztów koniecznych do realizacji zadania uważanych za koszty kwalifikowane, 

takich jak: 
 
1) koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej, koniecznej do realizacji zadania; 

2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą; 

3) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła; 

4) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-

pomiarową i elektryczną; 

5) koszt przyłączy gazowych i energetycznych; 

6) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą 

kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz 

systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki 

wielorodzinne; 

7) koszt zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii (fotowoltaika oraz energia 

wiatrowa); 

8) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za 

licznikiem), centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej - tylko w przypadku likwidacji 

starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym; 

9) koszt zakupu zbiornika na ciepłą wodę użytkową; 

10) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych; 

11) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła; 

12) koszt wykonanych opinii kominiarskich i elektrycznych. 

2. Wszystkie urządzenia wymienione w § 5 ust. 1 muszą być fabrycznie nowe i muszą posiadać 

certyfikaty zgodności CE. 

 

§  6. Za koszty niekwalifikowalne, które nie mogą być pokryte z dotacji uważa się wydatki na: 

1) nadzór nad realizacją zadania; 

2) zmianę konstrukcji dachu i pokrycia dachowego; 

3) roboty wykonane siłami własnymi przez wnioskodawcę; 

4) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących elementu zastosowanego typu systemu ogrzewania 

lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego; 

5) zakup paliwa i rachunków za zużycie energii elektrycznej. 

 

§  7. 1. Dotacja jest przyznawana jeden raz dla danego wnioskodawcy oraz na dany lokal mieszkalny 

lub daną nieruchomość o charakterze mieszkalnym. 
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2. Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych oraz 

budynków w budowie. 

3. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel dofinansowanych z innych 

bezzwrotnych źródeł, w tym rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze, oraz nie może 

być udzielona wnioskodawcy, który aktualnie ubiega się o takie dofinansowanie. 

4.  Wysokość środków finansowych na dotacje określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy. 

 

§ 8. 1. Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych 

na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub 

nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Gminy Janowice Wielkie, jednak w wysokości 

nie wyższej niż: 

1) dla domu jednorodzinnego: 5000,00 zł; 

2) dla mieszkania w budynku składającym się z dwóch mieszkań lub wielorodzinnym: 3000,00 zł; 

3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny dotacja określona będzie jako 

iloczyn liczby obsługiwanych samodzielnych mieszkań i kwoty 2000,00 zł, przy czym maksymalna 

dotacja może wynieść 10000,00 zł. 

2. Jeżeli dotacja stanowi pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków 

dopuszczalności tej pomocy określonych w Rozporządzeniu 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. U. UE L 352/1 z 24 grudnia 2013 r.). 

3. Jeżeli w związku z realizacją zadania wnioskodawcy lub co najmniej jednemu z właścicieli 

lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym przysługuje prawo odliczenia 

podatku VAT, to maksymalną kwotę dotacji ustala się biorąc pod uwagę poniesioną kwotę bez 

podatku VAT. 

 

§ 9. 1. Dotujący nie udzieli dotacji z uwagi na: 

1) wyczerpanie środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Janowice 

Wielkie na dany rok budżetowy; 

2) brak przedłożenia kompletnego wniosku, mimo wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia 

braków wniosku; 

3) wykonanie zadania z naruszeniem przepisów prawa lub brak potwierdzenia wykonania zgodnego 

z prawem; 

4) wycofanie złożonego wniosku, odmowę podpisania protokołu odbioru końcowego lub umowy o 

przyznaniu dotacji przez wnioskodawcę; 

5) nieuregulowane wobec Gminy Janowice Wielkie wymagalne zobowiązania finansowe 

wnioskodawcy oraz współwłaścicieli lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym; 

6) złożenie wniosku po upływie 12 miesięcy od dnia protokołu odbioru wykonania lub modernizacji 

instalacji grzewczej oraz od dnia poniesienia wydatku, określonego jako data wystawienia rachunku 

albo faktury za zakup lub montaż instalacji. 

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1 wniosek rozpatruje się w kolejnym roku budżetowym z 

pierwszeństwem wynikającym z daty złożenia wniosku oraz pod warunkiem złożenia aktualnego 

oświadczenia wnioskodawcy o braku uzyskania innego dofinansowania lub ubiegania się o 

dofinansowanie, odpowiednio do § 7 ust. 3.  
 

§ 10. Warunkami ubiegania się o dotację są: 

1) własność lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym potwierdzona 

informacją z ksiąg wieczystych, albo zgoda właściciela nieruchomości na zmianę systemu 

ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła przez najemcę albo użytkownika wieczystego; 
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2) zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym na reprezentowanie ich i uzyskanie dotacji przez wnioskodawcę będącego jednym ze 

współwłaścicieli; 

3) przedłożenie dokumentacji zdjęciowej wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła podlegających 

wymianie, obejmującej w szczególności ich tabliczki znamionowe; 

4) dowód likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła podlegających wymianie poprzez 

ich złomowanie; 

5) poniesienie i udokumentowanie nakładów na zrealizowanie zadania w istniejących 

nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Janowice Wielkie, przy czym 

kwalifikowalność wydatków, o których mowa w § 5 ust. 1 rozpoczyna się z dniem wejścia w życie 

uchwały; 

6) oświadczenie wnioskodawcy o braku uzyskania innego dofinansowania lub ubiegania się o 

dofinansowanie, odpowiednio do § 7 ust. 3; 

7) opinia kominiarska lub opinia elektryka w przypadku instalacji elektrycznej, potwierdzająca:  

a) prawidłowe i zgodne z prawem wykonanie zadania wraz z jego opisem,  

b) datę demontażu lub trwałego usunięcia połączenia z przewodem kominowym ostatniego z pieców 

i liczbę zdemontowanych urządzeń,  

c) informację, że w lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym nie 

pozostawiono czynnych instalacji grzewczych bez wymiany; 

8) zgoda na umieszczenie adresu lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym we wszystkich publicznych zestawieniach i wykazach niezbędnych do realizacji 

uchwały. 

 

§  11. 1. Dotacji udziela się na wniosek. 

2. Kompletne wnioski rozpatrywane będą w ramach naborów ogłaszanych przez dotującego. 

3. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku i komisyjnym odbiorze zadania, potwierdzonym 

protokołem odbioru końcowego podpisanym przez dotującego i dotowanego, dotujący zawrze z 

dotowanym umowę o przyznaniu dotacji. 

 

§ 12. Dotacji udziela się w kolejności składania wniosków w ramach naborów ogłaszanych przez 

Wójta Gminy Janowice Wielkie, z zastrzeżeniem pierwszeństwa w naborze wynikającego: 

1) w pierwszej kolejności – z sytuacji określonej w § 9 ust. 2; 

2) w drugiej kolejności – z braku możliwości kwalifikacji do rządowego programu priorytetowego 

Czyste Powietrze, spowodowanej posiadaniem mieszkania w budynku składającym się z trzech lub 

większej liczby mieszkań lub brakiem dofinansowania dla wybranego przez wnioskodawcę rodzaju 

instalacji; 

3) w trzeciej kolejności – z wieku wymienianych urządzeń wynoszącego co najmniej 20 lat, albo z 

mocy wymienianego kotła wynoszącej co najmniej 10 kW, przy czym dane powinny być potwierdzone 

dowodami zakupu albo tabliczką znamionową. 

 

§  13. Dotowany zobowiązany jest do utrzymania wprowadzonej zmiany systemu ogrzewania przez 

okres co najmniej 5 lat od dnia umowy o przyznaniu dotacji. 

§  14. Dotujący zastrzega sobie prawo do: 

1) komisyjnego odbioru wykonanego zadania; 

2) przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji w okresie do 5 lat od dnia umowy o udzieleniu 

dotacji; 

3) weryfikacji w publicznych rejestrach oświadczenia wnioskodawcy o braku uzyskania innego 

dofinansowania lub ubiegania się o dofinansowanie; 

4) wezwania dotowanego w celu złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia niewłaściwego 

realizowania dotacji. 
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§  15. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak 

dla zaległości podatkowych w sytuacji: 

1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem; 

2) pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej wysokości. 

 

§  16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§  17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 
 

UZASADNIENIE UCHWAŁY 
 

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji 

rady gminy. Art. 400a ust.1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że finansowanie ochrony 

środowiska obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, zaś art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi, że zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w 

szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w 

sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa uchwała Rady Gminy. 

Uchwała stanowi gminny program dofinansowania wymiany nieekologicznych źródeł ciepła i jest 

odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie społeczne zarówno mieszkańców, jak i turystów dostrzegających 

odwiedzających gminę dla jej walorów środowiskowych. W pierwszym roku obowiązywania programu 

(tj. 2019 r.) przewiduje się w budżecie Gminy kwotę 50 000 zł na udzielanie dotacji zainteresowanym 

wnioskodawcom. Program został przygotowany w otwartym horyzoncie czasowym, a jego bieżąca 

realizacji zależeć będzie od środków w poszczególnych latach budżetowych. 
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Załącznik do Uchwały Nr IX/49/2019 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 września 2019 r.                  

w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie  

w związku z wymianą kotłów lub pieców w lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku 
 

 

Data wpływu wniosku do Urzędu Gminy: 

 

 

 

 

 

 

 

Nr wniosku: ……………………………………. 

/wypełnia Urząd Gminy/ 

 

Urząd Gminy Janowice Wielkie 

ul. Kolejowa 2  
58-520 Janowice Wielkie 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie 

na zadanie służące ochronie powietrza w związku z wymianą kotłów lub pieców  

w lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku 

 
 

I. WNIOSKODAWCA: 

 
 

1. Wnioskodawca - właściciel lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym:  
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………..…………………………… 

 

Adres zameldowania:………………………………………………………………………………... 

 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania): 

 

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

 

PESEL: …………………     Telefon:…….………   E-mail: ………………………………………. 

 

2. Czy wnioskodawca jest jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o 

charakterze mieszkalnym? 

                                          Tak                          Nie 

3. Imię i nazwisko, adres zameldowania i adres do korespondencji współwłaścicieli nieruchomości 

(wypełnia się, jeśli jest więcej właścicieli – w razie potrzeby na odrębnej karcie):  
...........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................... 

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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4. Imię i nazwisko, adres zameldowania i adres do korespondencji wnioskodawcy będącego 

najemcą albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości (jeśli nie wnioskuje właściciel):  
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………..…………………………… 

 

Adres zameldowania:………………………………………………………………………………... 

 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania): 

 

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

 

PESEL: …………………     Telefon:…….………   E-mail: ………………………………………. 

 

5. Imię i nazwisko, adres zameldowania i adres do korespondencji pełnomocnika wnioskodawcy 

(jeśli nie wnioskuje właściciel):  
 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………..…………………………… 

 

Adres zameldowania:………………………………………………………………………………... 

 

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania): 

 

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

 

PESEL: …………………     Telefon:…….………   E-mail: ………………………………………. 

 

6. Dotacja będzie* / nie będzie* stanowić pomocy de minimis. 

 

7. Jestem*/ nie jestem* podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji 

przysługuje*/ nie przysługuje* mi odliczenie podatku VAT. 

 

8. Numer rachunku bankowego: …………………………………………………………………….. 

Czy wnioskodawca jest wyłącznym właścicielem ww. rachunku? 

     tak  

 nie, rachunek należy do………………………………………………………………….     

(proszę podać właściciela / wszystkich właścicieli) 
 
 
 

II. LOKALIZACJA ZADANIA:  
 

Miejscowość: ……………………………………….…   Ulica: ………………….……………….  

 

Nr domu / lokalu: ......... /.........                      Liczba mieszkań w budynku: …………… 

 

Nowe urządzenie grzewcze znajduje się: 

 w mieszkaniu wnioskodawcy 

 poza mieszkaniem wnioskodawcy (gdzie): …………………………………… 

 w części wspólnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

 w części wspólnej poza budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 
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III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  
1. Data rozpoczęcia zadania:........................... r.  
(np. data wniosku o uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru robót budowlanych 

do Starosty Jeleniogórskiego)  
 

2. Data zakończenia zadania:........................… r.  
( np. data opinii kominiarskiej po wykonaniu zadania) 

 

IV. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 
  
1. Łączna wysokość poniesionych kosztów realizacji zadania:  

      …….………. zł bez podatku VAT               tj. ……………… zł z podatkiem VAT. 
  
2. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie, obliczona 

zgodnie z zasadami udzielenia dotacji: ....................zł. 
  

3. Rodzaj nowego źródła ciepła:  
 kocioł gazowy;  
 kocioł na olej lekki opałowy;  
 piec zasilany prądem elektrycznym;  
 kocioł na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);  
 kocioł na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotność biomasy < 20%;  
 włączenie do sieci cieplnej;  
 OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe 

- pod warunkiem zasilania lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym należącej 

do dotowanego w pełni jej potrzeb cieplnych, przy czym moc instalacji nie może przekraczać wielkości 

określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.). 
 

4. Liczba wszystkich nowych źródeł ciepła: …….. szt. 

(Jeśli więcej niż 1 nowe źródło ciepła, proszę wskazać nazwę lub model, dokładną lokalizację 

zamontowania każdego urządzenia i jego moc.) 

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

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

5. Łączna moc nowych źródeł ciepła: ………kW. 
  
6. Powierzchnia ogrzewana: ………m kw.  

 

7. Liczba wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe trwale zlikwidowanych: ...…szt.  
 

8. Rok produkcji trwale zlikwidowanych urządzeń (tylko jeśli potwierdzony w posiadanej 

dokumentacji technicznej lub na tabliczce znamionowej): …………………….......……………… 
 

9. Łączna moc dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe (tylko jeśli potwierdzona w 

posiadanej dokumentacji technicznej lub na tabliczce znamionowej):  ………kW. 
 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW 

Oryginały dokumentów wnioskodawca (dotowany) udostępni dotującemu do wglądu. 
  
 informacja z ksiąg wieczystych potwierdzająca własność lokalu mieszkalnego lub nieruchomości 

o charakterze mieszkalnym 

 zgoda właściciela lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na zmianę 

systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła przez najemcę albo użytkownika 

wieczystego (zaznacza się, jeśli wniosku nie składa właściciel); 
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 zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym na reprezentowanie ich i uzyskanie dotacji przez wnioskodawcę będącego jednym ze 

współwłaścicieli (zaznacza się, jeśli występuje współwłasność lokalu mieszkalnego lub nieruchomości 

o charakterze mieszkalnym); 

 pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy* / współwłaściciela* z dowodem uiszczenia 

opłaty za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (zaznacza się, jeśli ustanowiono pełnomocnika) 

 dokumentacja zdjęciowa wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła podlegających wymianie, 

obejmująca w szczególności ich tabliczki znamionowe oraz widok pomieszczeń, w których znajdują 

się wymieniane źródła ciepła: na płycie CD* / na wydruku*; 

 dowód likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła podlegających wymianie poprzez ich 

złomowanie; 

 faktury i rachunki na zrealizowanie zadanie: 
 

Lp. Wystawca  

faktury / rachunku 

Data 

wystawienia 

Nazwa towaru lub usługi wg 

faktury / rachunku 

Cena  

bez VAT 

zł 

Cena  

z VAT 

zł 

Data 

realizacji 

zapłaty  

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

W razie większej liczby faktur lub rachunków zestawienie proszę sporządzić na odrębnej karcie wg powyższego wzoru 

 

 

 dowody przelewów lub potwierdzeń zapłaty za faktury i rachunki na zrealizowane zadanie: 

 opinia kominiarska lub opinia elektryka w przypadku instalacji elektrycznej, potwierdzająca 

wykonanie lub modernizację instalacji grzewczej zgodnie z przepisami prawa; 

 zgoda na umieszczenie adresu lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym 

we wszystkich publicznych zestawieniach i wykazach niezbędnych do realizacji uchwały; 

 poświadczona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kserokopia pozwolenia na budowę*/ 

zaświadczenia* Starosty Jeleniogórskiego o braku sprzeciwu w przedmiocie zamierzenia budowlanego 

(zaznacza się, jeśli pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robot budowlanych wymagają odrębne 

przepisy); 

 certyfikat zgodności CE dla zamontowanej instalacji: kserokopia dokumentu* / fotografia tabliczki 

znamionowej*; 

 dokument poświadczający klasę nowego kotła (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012): 

kserokopia dokumentu* / fotografia tabliczki znamionowej*; 

 kserokopia opinii komisarskiej potwierdzająca: a) prawidłowe i zgodne z prawem wykonanie zadania 

wraz z jego opisem, b) datę demontażu lub trwałego usunięcia połączenia z przewodem kominowym 

ostatniego z pieców i liczbę zdemontowanych urządzeń, c) informację, że w lokalu mieszkalnym lub 

nieruchomości o charakterze mieszkalnym nie pozostawiono czynnych instalacji grzewczych bez 

wymiany (zaznacza się także w sytuacji, gdy zamontowano instalację inną niż na paliwa stałe); 

 kserokopia opinii elektrycznej potwierdzająca prawidłowe wykonanie i zgodne z prawem zadania 

wraz z jego opisem (zaznacza się tylko, gdy wybrano instalację elektryczną). 
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VI. OŚWIADCZENIA: 

1. Znane są mi obowiązki wnioskodawcy i uprawnienia dotującego wynikające z uchwały Nr 

IX/49/2019 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 września 2019r. w sprawie udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie w związku z wymianą kotłów lub pieców 

w lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku. 

2. Oświadczam, że w związku z zadaniem wymienionym we wniosku nie udzielono mi (jak również 

właścicielowi i żadnemu z współwłaścicieli – jeśli dotyczy*) bezzwrotnego dofinansowania (np. 

dotacji), ani nie ubiegam się (ani właściciel i żaden ze współwłaścicieli – jeśli dotyczy*) o uzyskanie 

innego dofinansowania niż od Gminy Janowice Wielkie (np. z rządowego programu 

priorytetowego Czyste Powietrze) 

3. Wyrażam zgodę na komisyjny odbiór wykonanego zadania, kontrolę wykorzystania dotacji 

w okresie do 5 lat od dnia umowy o udzieleniu dotacji, weryfikacji w publicznych rejestrach 

oświadczenia wnioskodawcy o braku uzyskania innego dofinansowania lub ubiegania się o 

dofinansowanie. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że udzielona dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz 

z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o 

finansach publicznych w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub 

pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej wysokości. 

5. Wszystkie informacje podane we wniosku są aktualne na dzień jego złożenia. W przypadku 

zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej o fakcie tym 

niezwłocznie poinformuję Urząd Gminy Janowice Wielkie. 

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Janowice 

Wielkie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) dla potrzeb udzielania dotacji oraz wyrażam zgodę 

na podanie do publicznej informacji adresu nieruchomości zgodnie z ww. uchwałą. 

 

………………………………........................................  
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym 

 
 

 

…………………………………………………………….........................................  
Data i czytelne podpisy właściciela / współwłaścicieli  

lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym (jeśli dotyczy*) 

oznaczające zgodę na realizację zadania określonego wnioskiem, zgodność wszystkich danych 

podanych we wniosku z prawdą i upoważnienie wnioskodawcy do reprezentowania właściciela 

(wszystkich właścicieli) w zakresie realizacji wniosku i uzyskania dotacji przez wnioskodawcę 

________________________  
* Niepotrzebne proszę skreślić   

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowych zbieranych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dn. 

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 – jest Urząd Gminy w Janowicach Wlk., ul. 

Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie (zwany dalej UG). Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy 

przez e-mail: admin@janowicewielkie.eu lub poprzez siedzibę UG. Pozyskane dane będą przetwarzane przez UG bez 

ograniczenia czasowego, jedynie w celu i zakresie wynikającym z rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Janowice Wielkie w związku z wymianą kotłów lub pieców w lokalach mieszkalnych na instalacje 

przyjazne środowisku, wynikającym z uchwały Nr IX/49/2019 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 września 2019 r. 

w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie w związku z wymianą kotłów lub pieców w 

lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku, w kategorii danych zwykłych. Jedynie w powyższym celu i zakresie 

mogą być przekazywane osobom trzecim, w  tym do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Osobom, których 

dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania albo przenoszenia, a także do wniesienia skargi do podmiotu nadzorczego. W oparciu o 

zebrane dane nie będzie się podejmowało zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.
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