
UCHWAŁA NR VII/94/15
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej 
na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu 

ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie 
Miasta Mysłowice - przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza

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

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 

ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym 

kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne 

w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice, w brzmieniu określonym 

w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat i kar za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz ze środków własnych budżetu Miasta Mysłowice. Ich 

wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.

§ 3. Wnioski o przyznanie dotacji, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, będą 

rozpatrywane na zasadach i w trybie w niej przewidzianych.

§ 4. Uchylić w całości Uchwałę Nr LVI/1083/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie 

proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice - przedsięwzięć 

związanych z ochroną powietrza w roku 2014.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

Grzegorz Łukaszek
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Załącznik 
do Uchwały Nr VII/94/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 26.03.2015 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE OSOBOM FIZYCZNYM KOSZTÓW INWESTYC JI
ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE

PROEKOLOGICZNE W LOKALACH I BUDYNKACH MIESZKALNYCH
NA TERENIE MIASTA MYSŁOWICE – 

PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ POWIETRZA

§ 1
Przepisy ogólne

1. Określa się  zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej  „dotacją”,  z opłat i kar
za gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska  oraz  ze  środków  własnych  budżetu
Miasta  Mysłowice  na  dofinansowanie  inwestycji  proekologicznych  realizowanych
przez osoby fizyczne w lokalu wnioskowanym do dotacji, których efektem jest zmiana
systemów grzewczych na systemy proekologiczne w oparciu o kryterium zgodności
z celami  i kierunkami  działań  określonymi  w  „Aktualizacji  Programu  Ochrony
Środowiska dla miasta Mysłowice na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021”.

2. Dotację przyznaje się na zakup i montaż następujących urządzeń grzewczych: 
• niskoemisyjnych kotłów węglowych nowej generacji  z automatycznym załadunkiem

paliwa, posiadających aktualny na dzień  składania wniosku certyfikat - świadectwo
badań energetyczno – emisyjnych na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” w klasie
A lub równoważnej przyznany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
lub inną akredytowaną jednostkę (kryteria zawiera Tabela nr 1),

• kotłów gazowych, 
• kotłów elektrycznych, pieców akumulacyjnych,
• kotłów na olej opałowy, 
• urządzeń  wykorzystujących  odnawialne  źródła  energii  tj.  pomp  cieplnych,  kotły

na biomasę,
pod  warunkiem  likwidacji  niskosprawnych  źródeł  ciepła  opalanych  paliwem  stałym
(tj. piece kaflowe, piece metalowe, kotły węglowe komorowe).
3. Nie przyznaje się dotacji:
a) na zakup kotłów węglowych komorowych,
b) na zakup przenośnych urządzeń grzewczych,
c) na wymianę istniejącego proekologicznego sposobu ogrzewania,
d) na instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowanych obiektach,
e) na zakup kolektorów słonecznych,
f) na  poniesione  koszty  wykonania  prac  projektowych,  wykonania  podłączenia

do zewnętrznej  sieci  gazowej  i  elektrycznej,  odbiorów  kominiarskich,  zakupu
dodatkowego  wyposażenia,  kosztów  zakupu  i  montażu  instalacji  wewnętrznej
oraz kosztów eksploatacji urządzenia grzewczego.

4.  Warunkiem  niezbędnym  dla  uzyskania  dotacji  jest  likwidacja  wszystkich
niskosprawnych  źródeł  ciepła  w   budynku  mieszkalnym  lub  lokalu  mieszkalnym
w budynku wielorodzinnym, za wyjątkiem:

• wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
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• gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków,
   w w/w przypadkach należy usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym, 

• użytkowania  kominka  dekoracyjnego  opalanego  drewnem pod  warunkiem,
iż urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej
lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. 

5. Dotację  mogą  uzyskać  osoby,  które  zamieszkują  na  stałe  na  terenie  miasta
Mysłowice.

6. Otrzymana  dotacja  jest  przychodem  zwolnionym  z  obowiązku  odprowadzenia
podatku dochodowego. 

7. Niniejsze zasady nie stanowią podstawy roszczeń o udzielenie dotacji.

§ 2
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

Dotacje  dotyczą  budynków  mieszkalnych  oraz  lokali  mieszkalnych  w  budynkach
wielorodzinnych przy spełnieniu następujących warunków:

a) posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której zamierza się zainstalować
ekologiczne  urządzenie  grzewcze  lub  zgody  właściciela/właścicieli  nieruchomości
na wykonanie inwestycji,

b) likwidacji  tradycyjnego  paleniska  węglowego/kotła  c.o.  w  istniejącym  budynku
mieszkalnym  (wnioskodawca  zlikwiduje  dotychczasowe  urządzenie  grzewcze,
co najmniej przez jego trwałe odcięcie od sieci centralnego ogrzewania),

c) braku dodatkowego stałego rusztu dla kotłów węglowych centralnego ogrzewania,
na którym w tradycyjny sposób można spalać paliwa gorszej jakości, w tym również
odpady, za wyjątkiem urządzeń grzewczych na paliwo stałe wyposażonych w ruszt
awaryjny,  wykorzystywany  wyłącznie  w  przypadkach  awaryjnych  związanych
z przerwą dostaw energii elektrycznej,

d) wymienione w § 1 ust. 2 urządzenie grzewcze musi być głównym źródłem ciepła, nie
dopuszcza  się  sytuacji,  kiedy  układ  grzewczy  stanowią  dwa  równoważne  źródła
ciepła,  włączone w instalację  c.o. jak np. kocioł  węglowy wraz z gazowym, kocioł
węglowy  wraz  z  olejowym,  wymiennik  ciepła  i  kocioł,  kocioł  wraz  z  kolektorem
słonecznym.  Dopuszcza  się  stosowanie  źródeł  pomocniczych  np.  dogrzewanie
za pomocą kominka, energii elektrycznej,

e) urządzenia  zasilane  paliwami  stałymi  (w  tym  importowane  z  zagranicy)  muszą
posiadać aktualne świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” lub
równoważne  świadectwo  przyznawane  przez  instytucje  posiadające  certyfikat
Polskiego Centrum Akredytacji. W przypadku braku takiego świadectwa dopuszcza
się zaświadczenie innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem
wielostronnego  porozumienia  o  wzajemnym  uznawaniu  akredytacji  EAMLA
(European  co-operation  for  Accreditation  Multilateral  Agreement).  Zaświadczenie
dołączone do wniosku winno być przetłumaczone na język polski (zgodnie z ustawą
o języku polskim) przez tłumacza przysięgłego oraz zawierać informacje pozwalające
na stwierdzenie, że są dotrzymane progowe wielkości emisji oraz sprawność kotła,
podane w Tabeli nr 1.

§ 3
Wysoko ść przyznanej dotacji

Dotacja  celowa  może  być  udzielona  jednorazowo  w  wysokości  do  50%  poniesionych
kosztów zakupu ekologicznych urządzeń  grzewczych wraz z ich montażem, wynikających
z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż:
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• 3 000 zł  brutto na budynek/lokal  mieszkalny  w przypadku zmiany na ogrzewanie
węglowe na kocioł ekologiczny z atestem,

• 4 000 zł  brutto na budynek/lokal  mieszkalny  w przypadku zmiany na ogrzewanie
gazowe, olejowe, elektryczne,

• 5 000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny w przypadku urządzeń wykorzystujących
odnawialne źródła energii tj. pomp cieplnych, kotły na biomasę.

§ 4
Tryb post ępowania w sprawie udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji

1. Osoby fizyczne ubiegające się o dotację celową muszą w pierwszej kolejności złożyć
wniosek  o  dotację  celową  (zał.  nr  1),  a  następnie  podpisać  umowę  o  udzielenie
dotacji,  dopiero  wówczas  wnioskodawca  może  przystąpić  do  zmiany  systemu
ogrzewania na proekologiczny. 

2. Wzór umowy o udzielenie dotacji określi zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice.
3. Wniosek o dotację celową należy złożyć  do Urzędu Miasta nie później niż do dnia

30 września danego roku budżetowego. 
4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
a) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/ lokalu

mieszkalnego,  w  którym  będzie  realizowana  zmiana  systemu  ogrzewania oraz
w przypadku,  gdy  wnioskodawca  nie  jest  właścicielem  nieruchomości -  zgodę
właściciela  (zał.  nr  2)  /  współwłaścicieli  (zał.  nr  3)  na dokonanie zmiany systemu
grzewczego; 

b) oświadczenie o likwidacji paleniska węglowego/kotła c.o. (zał. nr 4),
c) kserokopię  warunków  technicznych  na  dostawę  gazu  lub  energii  elektrycznej

(w przypadku ogrzewania gazowego/elektrycznego),
d) zgodę  na  przeprowadzenie  przez  Komisję  powołaną  przez  Prezydenta  Miasta

Mysłowice  oględzin  przedmiotowej  instalacji  w  lokalu/budynku  potwierdzających
wykonanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (zał. nr 5),

e) zgodę  na  przeprowadzenie  przez  osobę  upoważnioną  przez  Prezydenta  Miasta
Mysłowice oględzin  utrzymania przedmiotowej  instalacji  przez okres 5 lat  od daty
rozliczenia inwestycji (zał. nr 6).

5. Wnioski o dotację  będą  rozpatrywane według kolejności ich składania do momentu
wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie miasta w danym roku na ten cel.
Informacja  o  zakończeniu  przyjmowania  wniosków zostanie  podana do publicznej
wiadomości na internetowej stronie miejskiej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Mysłowice. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku wpływu
dodatkowych środków. Z wnioskodawcami, z którymi nie zostały podpisane umowy
na dotację celową w danym roku budżetowym z braku środków finansowych, mogą
zostać  podpisane umowy w następnym roku budżetowym w ramach posiadanych
środków na ten cel.

6. Wniosek  nie  spełniający  wymogów  formalnych  lub  merytorycznych  podlega
odrzuceniu,  o  którym to  fakcie  wnioskodawca  zostanie  poinformowany  pisemnie.
Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji jest ostateczna.

7. Po  pozytywnej  weryfikacji  wniosku  zawierana  jest  z  wnioskodawcą  umowa
o udzielenie dotacji, w której określony zostaje termin wykonania inwestycji.

8. O  terminie  podpisania  umowy  o  udzielenie  dotacji  wnioskodawca  zostanie
poinformowany pisemnie lub telefonicznie.

9. Wnioskodawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  przy  podpisaniu  umowy
o udzielenie dotacji  dowodu tożsamości oraz oryginałów dokumentów dołączonych
do wniosku (do wglądu).

10. W razie nie podpisania umowy o udzielenie dotacji przez wnioskodawcę w terminie
14 dni od wyznaczonej daty, z przyczyn leżących po jego stronie, nastąpi odmowa
udzielenia dotacji.
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11. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie inwestycji do Urzędu Miasta -
Wydział  Ochrony  Środowiska  w  terminie  do  14  dni  od  zakończenia  inwestycji
oraz przedłożyć następujące dokumenty: 

• umowę  z  Zakładem  Gazownictwa  /  lub  umowę  z  Rejonem  Energetycznym
(w przypadku ogrzewania gazowego/elektrycznego), 

• opinię kominiarską (z wyłączeniem pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego), 
• świadectwo  badania  na  „znak  bezpieczeństwa  ekologicznego”  wydane  przez

instytucje  posiadające  akredytację  Polskiego  Centrum  Akredytacji  (dla  kotłów
węglowych ekologicznych), 

• faktury, rachunki (wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą
być  z  datą  nie  wcześniejszą  niż  data  podpisania  umowy o  udzielenie  dotacji,
nie mogą być jednak złożone do Urzędu Miasta później niż do dnia 20 listopada roku,
w którym została przyznana dotacja celowa).

12. Komisja  powołana  przez  Prezydenta  dokonuje  odbioru  końcowego  prac
stanowiących  podstawę  do  rozliczenia  dotacji  poprzez  oględziny  zainstalowanego
źródła ciepła oraz  sporządza protokół z przyznania dotacji celowej, który zatwierdza
Prezydent Miasta Mysłowice lub osoba przez niego upoważniona.

13. O terminie oględzin przedmiotowej instalacji wnioskodawca zostanie poinformowany
pisemnie lub telefonicznie.

14. Przekazanie dotacji nastąpi po:
a) zaakceptowaniu  przedłożonych  przez  wnioskodawcę  dokumentów  wymienionych

w § 4 ust. 4 oraz ust. 11, 
b) podpisaniu umowy o udzielenie dotacji,
c) pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanych urządzeń.
15. Dotacja zostanie przekazana wnioskodawcy w sposób określony w zawartej umowie

o udzielenie dotacji.
16. Jeżeli  w budynku mieszkalnym prowadzona jest również  działalność  gospodarcza,

wielkość  dotacji  będzie  proporcjonalna do udziału  powierzchni  części  mieszkalnej
w całkowitej powierzchni użytkowej obiektu.

17. Dotacja  do  instalacji  ekologicznego  urządzenia  grzewczego  przysługuje  tylko
do jednego urządzenia w danym lokalu/budynku mieszkalnym.

18. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana później niż do 20 listopada danego
roku budżetowego, tj. roku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

19. Prezydent Miasta Mysłowice zastrzega sobie prawo do:
a) możliwości  przeprowadzenia  kontroli  przedmiotu  dotacji  w  okresie  5  lat  od  daty

pobrania przez wnioskodawcę przyznanej dotacji;
b) wezwania  wnioskodawcy  w  celu  złożenia  wyjaśnień  w  przypadku  podejrzenia

o nieprzestrzeganie  niniejszego  regulaminu  oraz  zamontowania  dodatkowego
ogrzewania  w budynku lub  lokalu  w postaci  urządzeń  niespełniających warunków
niniejszego Regulaminu.

20. W przypadku zbycia lokalu, dla którego została przyznana dotacja, warunki zawarte
w umowie przechodzą  na kolejnego nabywcę. Sprzedawca lokalu jest zobowiązany
poinformować o tym nabywcę.

21. W  przypadku  stwierdzenia  braku  spełniania  warunków  zawartych  w  umowie,
w okresie  do  5  lat  od  dnia  podpisania  umowy  o  udzielenie  dotacji,  cała  kwota
uzyskanej  dotacji  wraz  z  ustawowymi  odsetkami  za  zwłokę  liczonymi  od  daty
otrzymania dotacji jak dla zaległości podatkowych podlega zwrotowi na rzecz budżetu
miasta Mysłowice.
Powyższy  zapis  dotyczy  również  stosowania  paliw  niezgodnych  z  „Dokumentacją
techniczno-ruchową kotła” i wykorzystywaniem kotła do spalania odpadów.

22. Termin  zwrotu  dotacji  w przypadku wystąpienia  okoliczności  opisanych w ust.  21
wynosi 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.
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Tabela nr 1: Kryteria energetyczno-emisyjne urządzeń grzewczych na paliwa stałea)

Typ kotła Sprawno ść
cieplna (%)

Wskaźniki emisji b)

CO
[mg/m3]

NO2
d)

[mg/m3]
Pył

[mg/m3]
TOCc)

[mg/m3]
16WWA
[mg/m3]

B(a)p
[g/m3]

Kotły z
automatycznym

załadunkiem
paliwa

≥ 80 ≤ 1200 ≤ 400 ≤ 125 ≤ 75 ≤ 5 ≤ 75

a) Na  podstawie  artykułu:  „Kryteria  Energetyczno-emisyjne  IChPW  na  „Znak  Bezpieczeństwa
Ekologicznego” – Nowelizacja”. Autor: dr inż. Jacek Zawistowski, Zabrze, sierpień 2006 r.
b) Dopuszczalne  ilości  zanieczyszczeń  w  suchych  gazach  odlotowych  w  warunkach  normalnych,
przy zawartości tlenu 10%,
c) Całkowite zanieczyszczenia organiczne. Jeśli w certyfikacie nie określono TOC dopuszcza się OGC
(udział  niespalonych  substancji  organicznych  w postaci  gazowej  wykazany jako węgiel  organiczny
związany [określony w spalinach suchych]) z dotrzymaniem kryterium ≤ 75 mg/m3,

d)  tlenki azotu w przeliczeniu na NO2.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu określającego zasady udzielania 
dotacji celowej osobom fizycznym kosztów inwestycji

 związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice – 

przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. 

Urząd Miasta Mysłowice
Wydział Ochrony Środowiska

ul. Powsta ńców 1
41-400 Mysłowice

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej w roku ......... 

na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestyc ji
związanych ze zmian ą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice

Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miasta 
Nr .................. z dnia ....................2015 r.

A. WNIOSKODAWCA
1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy 4. Nr  telefonu

2. Adres zameldowania 5. PESEL Wnioskodawcy

3. Adres zamieszkania 6.Seria i nr dowodu osobistego

B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSI ĘWZIĘCIA
1.Ulica,  nr budynku/lokalu mieszkalnego 5. Rok wybudowania budynku

2. Właściciel / współwłaściciel / najemca *

budynku mieszkalnego/ lokalu mieszkalnego *

6. Ilość niskosprawnych źródeł ciepła na paliwo stałe, które zostaną 
zlikwidowane

3. Przewidywalna wartość inwestycji 7. Roczne zużycie paliwa stałego (w tonach)

4. Nr księgi wieczystej 8. Tryb płatności gotówka/przelew* (podać numer konta bankowego)

-- ---- ---- ---- ---- ---- ----
9. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA:

C. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
a)  kserokopia  aktualnego  dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny  do  budynku/ lokalu
mieszkalnego, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz w przypadku,
gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę właściciela / współwłaścicieli
na dokonanie zmiany systemu grzewczego; 
b) oświadczenie o likwidacji paleniska węglowego/kotła c.o.,
c)  kserokopia  warunków  technicznych  na  dostawę  gazu  lub energii  elektrycznej  (w
przypadku ogrzewania gazowego/elektrycznego),
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d) zgoda na przeprowadzenie przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Mysłowice
oględzin  przedmiotowej  instalacji  w  lokalu/budynku  potwierdzających  wykonanie  zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczne,
e)  zgoda  na  przeprowadzenie  przez  osobę  upoważnioną  przez  Prezydenta  Miasta
Mysłowice oględzin utrzymania przedmiotowej instalacji przez okres 5 lat od daty rozliczenia
inwestycji.
D. Po zawarciu Umowy z Gmin ą Miasto Mysłowice o przyznanie dotacji celowej oraz  
zakończenia prac zwi ązanych ze zmian ą ogrzewania zobowi ązuje si ę uzupełni ć 
wniosek o:

1. Ogrzewania elektrycznego:
a) Protokół odbioru technicznego lub umowę z Rejonu 
Energetycznego
b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Gminą Miasto 
Mysłowice)

6. Ogrzewanie węglowego na kocioł ekologiczny z atestem:
a) świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” 
wydane przez instytucje posiadające akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji 
b) Opinię kominiarską 
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Gminą Miasto 
Mysłowice)

2. Ogrzewanie gazowe:
a) Umowę na dostawę gazu z Zakładem Gazowniczym
b) Opinię kominiarską 
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Gminą Miasto 
Mysłowice)

7. Pompy ciepła:
a) faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem 
Mysłowice)

3. Ogrzewania olejowego:
a) Opinię kominiarską 
b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Gminą Miasto 
Mysłowice)

2. Kotły na biomasę:
a) Opinię kominiarską 
b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem 
Mysłowice)

E. UWAGI.
1. Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż
data  podpisania  umowy, nie  mogą  być  jednak  złożone  do Urzędu Miasta  później  niż  do  dnia  20
listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa.
2. Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana
jest Umowa pomiędzy Gminą Miasto Mysłowice a Wnioskodawcą.
Wypłata  przyznanej  dotacji  celowej,  nastąpi  po  złożeniu  kompletnego  wniosku  wraz  
z  wszystkimi  załącznikami,  podpisaniu  umowy  o  udzielenie  dotacji,  zakończeniu  prac  oraz  po
pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanych urządzeń przeprowadzonych przez Komisję powołaną
przez Prezydenta.
3. Kontrola  instalacji  grzewczej  przez  Urząd  Miasta  następuje  po  zgłoszeniu  przez  
Wnioskodawcę  zakończenia  inwestycji  oraz  po  zlikwidowaniu  wszystkich  niskosprawnych  źródeł
ciepła opalanych paliwem stałym we wnioskowanym lokalu / budynku mieszkalnym.
4. ZASADA UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ JEST W PIERWSZ EJ KOLEJNO ŚCI ZAWARCIE
UMOWY  Z  MIASTEM  MYSŁOWICE,  A  NAST ĘPNIE  ZAKUP  MATERIAŁÓW  
I USŁUG NA INWESTYCJĘ – zmiany systemu ogrzewania.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku
powyżej.

..........................................
(podpis wnioskodawcy)

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 oraz art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pózn. zm) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym
również w przypadku podania do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie będącym przedmiotem
wniosku i załączonych dokumentach.
Dane osobowe podane we wniosku zbierane są wyłącznie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania oraz w celu realizacji tej umowy. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Mysłowice
z siedzibą   w Mysłowicach przy ul.  Powstańców 1.  Administrator  informuje o prawie  dostępu do danych oraz prawie  ich
poprawiania.

……………………………………………
   data i podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu określającego zasady udzielania 
dotacji celowej osobom fizycznym kosztów inwestycji

 związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice – 

przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

…............................., dnia …............................

….........................................................
            /imię i nazwisko/

….........................................................
          /adres zamieszkania/

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

Oświadczenie wła ściciela

Ja  niżej  podpisany/a*  legitymujący/a*  się  dowodem  osobistym  seria,  nr
…........................, oświadczam, że :

− wyrażam  zgodę  na  wykonanie  przez
Pana/Panią* ....................................................,       

zamieszkałym/łą  w  Mysłowicach  przy
ul.  .......................................................................,  jego/jej  kosztem   i  staraniem,
zmiany systemu ogrzewania  na proekologiczny w lokalu/  budynku mieszkalnym*
będącym  moją  własnością,  położonym  w  Mysłowicach  przy  ul.
…........................................  polegającej  na  likwidacji   wszystkich  niskosprawnych
źródeł  ciepła  i  zainstalowaniu  ...................................................
….................................................,

− zapoznałem  się  z  Regulaminem  określającym  zasady  udzielania  dotacji
celowej  na  dofinansowanie  osobom fizycznym  kosztów inwestycji  związanych  ze
zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice -  przedsięwzięć  związanych z ochroną
powietrza, stanowiącym załącznik do uchwały nr ............... Rady Miasta Mysłowice 
z dnia ................. 2015 r., w tym z § 4 ust. 17, który określa, że dotacja udzielana jest
tylko do jednego urządzenia w danym lokalu/budynku mieszkalnym*.

….................................................
         /podpis/

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu określającego zasady udzielania 
dotacji celowej osobom fizycznym kosztów inwestycji

 związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice – 

przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

…............................., dnia …............................

….........................................................
            /imię i nazwisko/

….........................................................
          /adres zamieszkania/

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

Oświadczenie współwła ściciela

Ja  niżej  podpisany/a*  legitymujący/a*  się  dowodem  osobistym  seria,  nr
…........................, oświadczam, że :

− wyrażam zgodę na wykonanie przez Pana/Panią* ...........................................,

zamieszkałego/łą* w Mysłowicach przy ul. ..................................................................,
jego/jej  kosztem  i  staraniem,  zmiany systemu ogrzewania   na proekologiczny w
lokalu/  budynku  mieszkalnym*   będącym  naszą  współwłasnością,  położonym  w
Mysłowicach  przy  ul.…........................................,  polegającej  na  likwidacji
wszystkich  niskosprawnych  źródeł  ciepła  i  zainstalowaniu
…...................................................................................,

− zapoznałem  się  z  Regulaminem  określającym  zasady  udzielania  dotacji
celowej  na  dofinansowanie  osobom fizycznym  kosztów inwestycji  związanych  ze
zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Mysłowice -  przedsięwzięć  związanych z ochroną
powietrza, stanowiącym załącznik do uchwały nr ............... Rady Miasta Mysłowice 
z dnia ................. 2015 r., w tym z § 4 ust. 17, który określa, że dotacja udzielana jest
tylko do jednego urządzenia w danym lokalu/budynku mieszkalnym*.

….................................................
         /podpis/

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu określającego zasady udzielania 
dotacji celowej osobom fizycznym kosztów inwestycji

 związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice – 

przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Mysłowice, dnia ………………
……………………………….

/Imię i nazwisko/

……………………………….
/Adres/

………………………………

………………………………

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w przypadku udzielenia przez Gminę Mysłowice dotacji 
celowej do instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego, trwale zlikwiduję

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

który/e obecnie zainstalowany/ne jest/są w lokalu / budynku mieszkalnym*, w którym 
planowana jest nowa inwestycja podlegająca dotacji celowej ze środków budżetu 
gminy.

……………………..
/podpis/

Do zainstalowania ekologicznego systemu grzewczego otrzymałem w …………roku 
dofinansowanie / nie otrzymałem dofinansowania* z budżetu miasta.

……………………..
/podpis/

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu określającego zasady udzielania 
dotacji celowej osobom fizycznym kosztów inwestycji

 związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice – 

przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Mysłowice, dnia ………………
……………………………….

/Imię i nazwisko/

……………………………….
/Adres/

………………………………

………………………………

OŚWIADCZENIE

Niniejszym  wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  przez  Komisję  powołaną  przez
Prezydenta  Miasta  Mysłowice  oględzin  przedmiotowej  instalacji  w  lokalu/budynku
mieszkalnym* potwierdzających  wykonanie  zmiany  systemu  ogrzewania  na
proekologiczne, która mieści się:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..
/podpis/

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 6 do Regulaminu określającego zasady udzielania 
dotacji celowej osobom fizycznym kosztów inwestycji

 związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
 w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice – 

przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Mysłowice, dnia ………………
……………………………….

/Imię i nazwisko/

……………………………….
/Adres/

………………………………

………………………………

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę  na przeprowadzenie  przez osobę  upoważnioną  przez
Prezydenta  Miasta  Mysłowice  oględzin  utrzymania  przedmiotowej  instalacji  przez
okres 5 lat od daty rozliczenia inwestycji, która mieści się:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………..
/podpis/
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