
Projekt 
 
z dnia  28 stycznia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MIERZĘCICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 58 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), oraz na podstawie 
art. 400a ust. 1 pkt. 5, pkt 21 i art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.). 

Rada Gminy Mierzęcice 
 uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć regulamin udzielania dotacji celowej w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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 Załącznik Nr 1 

do Uchwały nr ………………... 

              z dnia …………. 2022r. 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej w ramach projektu pn.: 

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice” 
 

Niniejszy regulamin ustala zasady udzielania dotacji w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła w 
budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice” realizowanym w formule grantowej. 
 

Definicje 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
 

 „Gminie” - należy przez to rozumieć Gminę Mierzęcice; 

 „Projekcie” - należy przez to rozumieć Projekt polegający na wymianie istniejącego 
nieekologicznego wysokoemisyjnego źródła ciepła na nowoczesne niskoemisyjne źródło ciepła  w 
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Zakłada się realizację projektu w latach 2022-2023. 
Projekt realizowany będzie w formule „grantowej” tj. udzielania przez Gminę dotacji celowej 
Grantobiorcy; 

 „Dotacji” – należy przez to rozumieć środki wypłacane z budżetu Gminy Mierzęcice na podstawie 
zawartej umowy o udzielenie dotacji, przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wymiany 
źródła ciepła;  

 „Wysokoemisyjnym źródle ciepła” – należy przez to rozumieć nieekologiczny, niskosprawny kocioł 
węglowy lub miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe; niespełniający wymagań 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690) lub wymogów ekoprojektu oraz niespełniający wymagań 
Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw; 

 „Niskoemisyjnym źródle ciepła” – należy przez to rozumieć ekologiczne, niskoemisyjne, 
wysokosprawne źródło ciepła takie jak:  

 Źródła ciepła na paliwo stałe (np. kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, kocioł na pellet, 
kocioł na drewno), posiadające bądź spełniające: 

o certyfikat 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) lub spełniające wymogi dotyczące 
ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 
z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,  

o wymogi Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 
kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw,  

o certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą 
 Kocioł gazowy kondensacyjny 
 Kocioł olejowy kondensacyjny 

 

 „Wydatkach kwalifikowalnych” – należy przez to rozumieć wydatki o których mowa w § 4 ust. 3 
niniejszego Regulaminu, poniesione po dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej i zgodnie 
z jej warunkami. Data wystawienia faktury, rachunku lub innego równoważnego dokumentu również 

musi być po dniu zawarcia umowy o udzielenie dotacji; 

 „Wnioskodawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą 
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właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy, bądź posiadającą 
oświadczenie właściciela/współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu, 
ubiegającą się o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła; 

 „Grantobiorcy” - należy przez to rozumieć uczestnika projektu - osobę fizyczną będącą 
właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym na terenie Gminy, bądź posiadającą 
oświadczenie właściciela/współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu, 
która bierze udział w Projekcie; 

 „Tytule prawnym do nieruchomości” - należy przez to rozumieć prawo władania nieruchomością na 
cele realizacji Projektu wynikające z tytułu: własności lub współwłasności lub użytkowania 
wieczystego, bądź na podstawie oświadczenia właściciela/współwłaścicieli/użytkownika 
wieczystego nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu;  

 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć Budynek - w rozumieniu art. 3 
pkt. 2 a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. 
zm.),tj. mieszkalny jednorodzinny budynek wolnostojący 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, który został oddany do użytkowania 
zgodnie z art. 54 i kolejnymi ww. ustawy. 

 „Okresie trwałości” - należy przez to rozumieć okres 5 lat od zakończenia projektu tj. daty protokołu 
montażu źródła ciepła. W przypadku zbycia budynku w okresie trwałości projektu zobowiązania 
wynikające z zawartych umów dotyczących realizacji zadania przechodzą na kolejnych właścicieli 
budynku. 

§ 1 

Warunki wstępne  

1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej (w formule grantowej) dla inwestycji  
w zakresie wymiany źródeł ciepła, polegających na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego 
wysokoemisyjnego źródła ciepła, niskoemisyjnego źródła ciepła zabudowanego w sposób trwały 
w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w ramach realizacji Projektu. 

2. Wnioskodawca ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku  
o przyznanie dotacji, wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła będzie udzielone ze środków budżetu Gminy 

Mierzęcice w ramach umorzenia pożyczki nr 224/2013/44/OW/ok/st/P  z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
4. Projekt będzie realizowany przez Gminę jedynie w przypadku otrzymania umorzenia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, o której 
umowa w ust. 3. 

5. Przewidywana pula środków na wypłatę grantów to 522.000,00zł. 
 

§ 2 

Opis Projektu  

1. Celem Projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów 
spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Mierzęcice. 

2. Program realizowany będzie poprzez wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na niskoemisyjne 
źródło ciepła wraz z niezbędnymi pracami w zakresie dostosowania instalacji grzewczej, do 
współpracy  z nowym niskoemisyjnym źródłem ciepła. 

3. Podstawą otrzymania dofinansowania przez Wnioskodawcę jest podpisanie umowy o udzielenie 
dotacji celowej. 

4. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, 
możliwe jest zawarcie umowy o udzielenie dotacji osobno dla każdego z gospodarstw domowych 
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pod warunkiem, że każde z nich posiada odrębną kotłownię wyposażoną w wysokoemisyjne źródło 
ciepła. 

5. Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe, budynki letniskowe i rekreacyjne, budynki gospodarcze oraz budynki 
wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej. 

6. W przypadku zarejestrowania w budynku objętym projektem działalności gospodarczej lub 
rolniczej, Wnioskodawca deklaruje, że energia cieplna będzie wykorzystana wyłącznie na cele 
socjalno-bytowe, co zostanie potwierdzone oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszego Regulaminu. 

 
§ 3 

Niskoemisyjne źródła ciepła 

1. W projekcie przewiduje się dofinansowanie zakupu efektywnego ekologicznie źródła ciepła do 
ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego to jest: 

a. Źródła ciepła na paliwo stałe (np. kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, kocioł na pellet, 
kocioł na drewno) posiadające bądź spełniające: 

o certyfikat 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) lub spełniające wymogi dotyczące 
ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 
z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,  

o spełniające wymogi Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw;  

o certyfikat wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. 
b. Kocioł gazowy kondensacyjny 
c. Kocioł olejowy kondensacyjny. 

2. Wyboru źródła ciepła dokonuje Wnioskodawca. 
 

§ 4 

Szacunkowe koszty i warunki finansowe  

1. Dofinansowanie (grant) dla działań wymienionych w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu wyniesie 
50% łącznej wysokości poniesionych wydatków kwalifikowalnych brutto, jednak nie więcej niż 
5.000 zł dla jednego źródła ciepła. 

2. Dotacja nie może pokrywać tych samych wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych 
z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). Dopuszcza się możliwość 
łączenia udzielonej dotacji celowej określonej w niniejszym Regulaminie z innymi źródłami 
dofinansowania, z tym że łączna kwota dofinansowania na wymianę źródła ciepła nie może 
przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych. 

3. Zakres prac objętych grantem obejmuje następujące wydatki kwalifikowalne: 
a. Demontaż wysokoemisyjnego źródła ciepła, 
b. Zakup i montaż nowego niskoemisyjnego źródła ciepła wraz ze sterowaniem, 
c. Zakup i montaż niezbędnej armatury zabezpieczającej i regulującej wraz z układem 

doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin, 
d. Zakup i montaż wkładu kominowego dla kotła gazowego. 

4. Wykonanie prac projektowych, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i uzgodnień wymaganych 

przepisami prawa, wykonanie podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej, odbiory kominiarskie, 

przebudowa lub budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku, zakup i montaż bojlera c.w.u, 

wymiana grzejników, zakup dodatkowego wyposażenia oraz pokrycie kosztów eksploatacji 

urządzenia grzewczego stanowi koszt niekwalifikowany, a grantobiorca realizuje ten zakres na 

własny koszt i ryzyko, z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów. 

5. Grantobiorca samodzielnie dokonuje wyboru Wykonawcy robót instalacyjnych, który posiada 
odpowiednie uprawnienia. Grantobiorca dokonuje wyboru niskoemisyjnego źródła ciepła 
uwzględniając zasady celowości, oszczędności1 i racjonalności ponoszenia wydatków. 

                                                           
1 tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów 
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6. W celu uzyskania zwrotu wydatków zgodnie z § 4 ust. 1-3, Grantobiorca winien przedstawić 
minimum następujący komplet dokumentów Gminie celem weryfikacji: 

a. Oryginały faktur/rachunków dotyczące kosztów kwalifikowanych. 
b. Dokumenty potwierdzające zapłatę faktur/rachunków (np. potwierdzenie przelewu, 

oświadczenie Wykonawcy o zapłaceniu faktur/rachunków (możliwa adnotacja na 
fakturze/rachunku w przypadku płatności gotówkowej)). 

c. Protokół próby szczelności instalacji sporządzony przez osobę posiadającą 
uprawnienia w zakresie instalacji gazowych oraz umowa dostawy gazu.2 

d. Imienny dokument potwierdzający złomowanie kotła/karta przekazania 

odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. W uzasadnionych przypadkach, np. 
trwałego wyłączenia z użytku miejscowego ogrzewacza pomieszczeń na paliwo stałe, 
Grantobiorca może udokumentować ten fakt w inny wiarygodny sposób np. dokument 
trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez 
kominiarza. 

e. Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) kotła, certyfikat 5 klasy (wg PN-EN 303-
5:2012) lub spełniające wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone 
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, które uzyskały certyfikat 
wystawiony przez akredytowaną jednostkę badawczą. 

f. Protokół odbioru robót Wykonawcy, wskazujący typ, rodzaj i model kotła i pozostałych 
elementów instalacji.  

g. Zdjęcie zamontowanego niskoemisyjnego źródła ciepła oraz tabliczki znamionowej. 
7. W przypadku, gdy przedłożone przez Grantobiorcę dokumenty lub dane wymagać będą 

dodatkowych czynności wyjaśniających, Gmina wezwie Grantobiorcę do złożenia wyjaśnień. 
8. Po weryfikacji dokumentów określonych w ust. 6, Gmina wypłaci dotację na rachunek wskazany 

przez Grantobiorcę, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rozliczenia. 
9. Granty przekazywane są Grantobiorcom wyłącznie w formie refundacji poniesionych wydatków 

kwalifikowanych, poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji. 
10. Grantobiorca ma obowiązek utrzymania w niezmienionej formie instalacji dofinansowanej  

w ramach projektu w okresie trwałości projektu.  
 

§ 5 

Warunki udziału w Projekcie 

1. Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnienie przez potencjalnego Grantobiorcę następujących 
kryteriów: 
a) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, gdzie będzie realizowany projekt, 
b) złożenie oświadczeń stanowiących załącznik nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu (jeśli są 

wymagane), 
c) wykorzystywanie instalacji zamontowanego źródła ciepła jedynie na potrzeby socjalno-bytowe 

grantobiorcy i jego domowników, 
d) budynek mieszkalny jednorodzinny ogrzewany jest ciepłem z nieekologicznego, 

niskosprawnego kotła węglowego lub miejscowym ogrzewaczem pomieszczeń na paliwo stałe 
i jednocześnie grantobiorca nie posiada drugiego źródła ciepła, 

e) Grantobiorca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na 
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, 

f) Grantobiorca nie posiada zaległości z tytułu podatków i opłat na rzecz Gminy Mierzęcice, 
g) Grantobiorca zobowiązuje się do zawarcia umowy o udzielenie dotacji,  
h) Grantobiorca zobowiązuje się do trwałego wyłączenia z użytku starego, wysokoemisyjnego 

źródła ciepła. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła jest imienny 
dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu /formularza przyjęcia odpadów metali, 

i) Grantobiorca zobowiązuje się do eksploatacji instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem przez 
okres trwałości projektu. 

j) Instalacja zostanie zrealizowana po dacie zawarcia umowy o udzielenie dotacji (dotacja nie 
przysługuje na zadania już zrealizowane). 

2. Nie przyznaje się dotacji na zaopatrzenie nowo powstających budynków oraz budynków 
niezamieszkałych w niskoemisyjne źródło ciepła. 

                                                           
2 Dotyczy tylko grantów na montaż kotła gazowego 
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§ 6 

Terminy przyjmowania dokumentów i realizacji 

1. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji składa wniosek o przyznanie dotacji (wzór wg 
załącznika nr 1 do regulaminu), który jest dostępny na stronie internetowej Gminy Mierzęcice oraz w 
Urzędzie Gminy Mierzęcice (Sekretariat – pok. Nr 22 oraz w Referacie Gospodarki – pok. Nr 4). 
2. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji obowiązany jest złożyć oświadczenie 
właściciela/współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu (załącznik nr 2 do 
regulaminu). 
3. W przypadku zarejestrowania w budynku działalności gospodarczej lub rolniczej, Wnioskodawca 
składa oświadczenie o wykorzystywaniu energii cieplnej w budynku wyłącznie do celów socjalno-
bytowych (załącznik nr 3 do regulaminu). 
4. Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami należy: 

a) złożyć w Sekretariacie Urzędu lub 
b) przesłać pocztą – decyduje data wpływu. 

5. W postępowaniu o udzielenie dotacji Gmina może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych 
dokumentów oraz informacji niezbędnych do prawidłowej oceny składanego wniosku oraz 
realizowanego zadania inwestycyjnego. 
6. Wnioski o przyznanie dotacji na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło 
ciepła przyjmowane będą od dnia 01.04.2022r. do dnia 30.04.2022r. 
7. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, Wójt dokonuje jego weryfikacji pod względem formalnym 
i merytorycznym oraz ustala, czy wniosek kwalifikuje się do dotacji. 
8. Po weryfikacji wniosków sporządzona zostanie Lista osób, którym przyznano dotację celową (wg 
kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania środków na ten cel). 
9. Pozostałe kompletne wnioski złożone w terminie zostaną wpisane na Listę rezerwową.  
10. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 
11. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do 
otrzymania dotacji na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła na niskoemisyjne źródło ciepła.  
12. Wnioskodawcy ubiegającemu się o dotację, który po weryfikacji wniosku z przyczyn formalnych, 
merytorycznych, rachunkowych, bądź z powodu wyczerpania środków w budżecie na ten cel, nie został 
zakwalifikowany do otrzymania dotacji, nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie. 
13. Podpisywanie umów o udzielenie dotacji celowej w formule grantowej odbywać się będzie 
sukcesywnie. 
14. Realizacja projektu nastąpi w latach 2022-2023. 

§ 7 

Warunki przyznania dotacji celowej 

1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien posiadać wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być 
opatrzony podpisem Wnioskodawcy oraz mieć dołączone wymagane załączniki.   
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 złożony przez Wnioskodawcę pozostaje bez rozpatrzenia jeżeli:  
a) nie wypełniono wszystkich wymaganych punktów formularza wniosku,  
b) został złożony bez wymaganych załączników,  
c) został złożony na nieodpowiednim formularzu,  
d) został złożony po terminie, 
e) nie został podpisany przez wszystkie uprawnione do tego celu osoby, 
f) nie spełnia innych wymagań formalnych lub merytorycznych określonych w Regulaminie. 
3. Wnioskodawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania dotacji celowej zobowiązani są, stawić 
się w Urzędzie Gminy Mierzęcice w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa 
w § 6 ust. 11 Regulaminu, celem podpisania umowy o udzielenie dotacji. Wydłużenie tego terminu jest 
możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach. 
4. Jeśli w terminie o którym mowa w ust. 3, umowa nie zostanie zawarta, uznaje się, że Wnioskodawca 
zrezygnował z ubiegania się o dotację. 
5. W przypadku zwolnienia się miejsca na Liście osób, którym przyznano dotację, zostanie ona 
uzupełniona o kolejnego Wnioskodawcę z Listy rezerwowej.  
6. W przypadku braku Wnioskodawców na Liście rezerwowej, Gmina zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzenia naboru uzupełniającego w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o naborze 
uzupełniającym. 
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§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe postanowienia zawierać będzie umowa o udzielenie dotacji. 
2. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu udzielania dotacji. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
 

W N I O S E K   
 

o przyznanie dotacji w ramach projektu pn.  „Wymiana źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych w Gminie Mierzęcice” 

 
 

D A N E  W N I O S K O D A W C Y :  

Nazwisko i imię…………………………………………..………..….…………………… 

seria i nr dowodu osobistego………………………………………………………. 

PESEL …………………………….………………………………… 

nr telefonu ……………………………… kom. …………………………………… 

……………………………………………….… 

Adres zamieszkania  …………………………………..……………….....……..………….. 

 

Adres budynku, w którym planowana jest wymiana źródła ciepła: 

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

 

Księga Wieczysta nr ……………………………. nr działki ………………………….……. 

Posiadane  źródło ciepła: rok produkcji  …………………………………..   

paliwo ………………..……………….………………… 

producent……………………………………………….. 

 

Przewidywany rok i miesiąc realizacji inwestycji (zakreślić) 

 

Rok  2022      Miesiąc      5  6  7  8  9  10  11 12 

 

Rok  2023      Miesiąc  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 12 

 

 

Przewidywana wartość inwestycji (należy wskazać wartość wyłącznie wydatków kwalifikowalnych) ………………..zł 

 

 

Planowane nowe niskoemisyjne źródło ciepła ……………………………………………………………… 

 
 

Składając niniejszy wniosek oświadczam, że: 

o znam treść Regulaminu oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte, 

o posiadam prawo do dysponowania nieruchomością w związku z realizacją projektu,   

o posiadam zainstalowane i pracujące w budynku stare wysokoemisyjne źródło ciepła, 

o nie posiadam drugiego, zastępczego źródła ciepła (kotła węglowego, gazowego, olejowego lub innego), 

wpiętego w instalację c.o., 

o ww. budynek mieszkalny jednorodzinny jest zamieszkały i jest użytkowany zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego, a źródło ciepła wykorzystywane jest wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe, 

o w budynku nie jest/jest * prowadzona działalność gospodarcza, 
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o nie jestem wykluczony/a z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w 

ustawie o finansach publicznych, 

o nie posiadam zaległości z tytułu podatków i opłat na rzecz Gminy Mierzęcice, 

o wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Mierzęcice w ramach realizacji 

projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Mierzęcice” 

 
*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
               (podpis czytelny) 
 
 
Załączniki: 

- oświadczenie (zgoda)  właściciela/współwłaścicieli/użytkownika wieczystego na realizację inwestycji 
- oświadczenie o wykorzystywaniu energii cieplnej w budynku wyłącznie do celów socjalno-bytowych 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

……………….., dn ……….... 
 
Oświadczenie właściciela/współwłaścicieli/użytkownika wieczystego* nieruchomości o 

zgodzie na realizację 
 

My, niżej podpisani właściciele/współwłaściciele nieruchomości zlokalizowanej: 
 
w …………………….……………….. ulica ……………… nr ….. 
 
nr działki  ……………………….obręb………………………………….………  
 
wyrażamy zgodę na realizację projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie 
Mierzęcice” w w/w budynku i upoważniamy ………………………………………………. do podpisania  
z Gminą Mierzęcice umowy o udzielenie dotacji w naszym imieniu. Oświadczamy, iż akceptujemy zapisy 
regulaminu udzielania dotacji i wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ww. danych 
osobowych dla potrzeb niniejszego projektu. 
 

Lp Imię i nazwisko PESEL Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

*niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

……………….., dn ……….... 
 

 
Oświadczenie o wykorzystywaniu energii cieplnej w budynku wyłącznie  

do celów socjalno-bytowych 
 
 
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w budynku położonym w ……………………………………….……, 

w którym planowana jest realizacja projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych  

w Gminie Mierzęcice”, energia cieplna wyprodukowana ze źródeł ciepła objętego ww. projektem 

wykorzystywana będzie wyłącznie do celów socjalno-bytowych, nie związanych z prowadzoną 

działalnością. 

O zmianie tego stanu zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Gminę Mierzęcice. 

 
 
 

………………………………… 
podpis 
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