
 

 

UCHWAŁA NR XV/109/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu 

Gminy Syców na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych 

na terenie Miasta i Gminy Syców. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz  

art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada 

Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Syców na dofinansowanie 

kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców, 

będącym załącznikiem do uchwały nr XL/274/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 sierpnia 2017 roku, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Nowe źródło ciepła - ekologiczne, niskoemisyjne i wysokosprawne źródło ogrzewania takie jak: 

urządzenia z podajnikiem automatycznym na paliwa stałe lub kocioł na biomasę, posiadające aktualny 

certyfikat energetyczno-emisyjny lub świadectwo wydane przez laboratorium badawcze posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, spełniające kryteria zawarte w Rozporządzeniu Komisji UE 

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy PE i Rady 2009/125/WE  

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (kotły zaprojektowane 

zgodnie z wymaganiami Ecodesign/ Ekoprojektu), a także kocioł gazowy, kocioł elektryczny oraz kocioł 

olejowy.”. 

2. § 3 ust. 15 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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- RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) przez Gminę Syców w celu 

przeprowadzenia procedury udzielenia i rozliczenia dofinansowania kosztów wymiany źródeł ciepła  

w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Syców.”. 

3. § 3 ust. 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Certyfikat energetyczno-emisyjny lub świadectwo wydane przez laboratorium badawcze 

posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, spełniające kryteria zawarte w Rozporządzeniu 
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Wrocław, dnia 17 grudnia 2019 r.

Poz. 7597



Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy PE i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe - kotły 

zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Ecodesign/ Ekoprojektu (w przypadku kotłów na paliwo 

stałe).”. 

4. Załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

5. Załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.  

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie: 

R. Dziergwa
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 listopada 2019r. 
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Syców na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
położonych na terenie Miasta i Gminy Syców 

 
WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SYCÓW NA DOFINANSOWANIE 

WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA W ..... ROKU 

 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA WNIOSKU 

1. Organ właściwy do przyjęcia wniosku: 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SYCÓW 

ul. Mickiewicza 1 

56-500 Syców 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

B.1 FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

2. Forma władania nieruchomością: 

 własność 

 współwłasność 

 użytkowanie wieczyste 

 najem 

 inny tytuł prawny1………………………………………………………………………… 

 

B.2 SKŁADAJĄCY WNIOSEK 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

3.Składający wniosek: 

 osoba fizyczna 

 wspólnota mieszkaniowa  

B.3 DANE IDENTYFIKACYJNE 

4.Imię i nazwisko/ Pełna nazwa2* 

 

 

 

5. Identyfikator:3 

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

B.4 ADRES4 

 SIEDZIBY (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną) 

 ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną) 

6. Kraj 

 

7. Województwo 

 

8. Powiat 
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9. Gmina 

 

10. Ulica 

 

11. Nr domu 12. Nr lokalu 

 

B.5 ADRES DO KORESPONDENCJI 

UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres 

siedziby/zamieszkania składającego wniosek 

16. Kraj 

 

17. Województwo 

 

18. Powiat 

 

19. Gmina 

 

20. Ulica 

 

21. Nr domu 

 

22. Nr lokalu 

 

23. Miejscowość 

 

24. Kod pocztowy 

 

25. Poczta 

 

 

C. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MIESZKALNEGO / LOKALU MIESZKALNEGO, W KTÓRYM 

NASTĄPI WYMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA  NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

C.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI 

26. Gmina 

GMINA SYCÓW 

27. Miejscowość 

 

28. Ulica 

 

29. Nr domu 

 

30. Nr lokalu5 

 

 

C.2 RODZAJ BUDYNKU OBJĘTEGO WNIOSKIEM 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

31. Rodzaj budynku objętego wnioskiem: 

 dom jednorodzinny 

 lokal mieszkalny 

 inny……………………………………………………………………………………………… 

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

34. Nowe źródło ogrzewania: 

 ogrzewanie gazowe 

 ogrzewanie olejowe 

 ogrzewanie elektryczne 

 nowoczesne urządzenie na paliwo stałe zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Ecodesign/ 

Ekoprojektu 

E. INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ŹRÓDŁA OGRZEWANIA 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

34. Istniejące źródło ogrzewania przeznaczone do zlikwidowania: 

 piec węglowy komorowy zasypowy ………szt. 

 piec kaflowy ………….szt. 

 inne, jakie…………………………………….. 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 7597



F. ZAŁĄCZNIKI 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

37. Informacja dotycząca załączników, które zostały załączone do wniosku o udzielenie dotacji: 

 dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością 6 

 dokumentacja fotograficzna planowanego do likwidacji urządzenia 

G. OŚWIADCZENIA 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

38. Oświadczam, że zadanie polegające na wymianie systemu ogrzewania na ekologiczne źródło ciepła: 

 będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł 

 nie będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO), informuje Panią, że: 

1) Administratorem przetwarzanych Pani danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie 

2) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) celem przeprowadzenia procedury udzielenia dotacji na wymianę systemu 

ogrzewania i zawarcia umowy cywilnoprawnej w związku z powyższym.  

3) Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości rozpoczęcia procedury w sprawie udzielania 

dotacji na wymianę systemu ogrzewania oraz zawarcia umowy; 

4) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procedury w sprawie udzielenia dotacji 

na wymianę systemu ogrzewania oraz przez okres przewidziany dla realizacji umowy i ustawy o archiwizacji; 

5) Posiada Pan/Pani prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; 

c) prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani 

dotyczących narusza przepisy RODO 

6) Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie jest: 

 Sebastian Kopacki, adres email: inspektor.rodo@gmail.com 

7) Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem 

procedury w sprawie udzielenia dotacji na wymianę systemu ogrzewania oraz zawarcia umowy cywilnoprawnej  

w związku z powyższym.  

 

Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Syców. 

Zapoznałam/em  się i akceptuję treść Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Syców  

na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta  

i Gminy Syców. 

W przypadku likwidacji instalacji przed upływem 5 lat od daty zakończenia zadania, dotację zwrócę wraz  

z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych. 

W przypadku udzielenia przez Gminę Syców  dotacji celowej do ekologicznej instalacji, wyrażam zgodę  

na przeprowadzenie, przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców, oględzin 

przedmiotowej instalacji w budynku mieszkalnym potwierdzających wykonanie zmiany systemu ogrzewania  

na nowe źródło ciepła także do przeprowadzenia oględzin utrzymania przedmiotowej instalacji przez okres 5 lat 

od daty rozliczenia inwestycji. 
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Oświadczam, iż budynek objęty wnioskiem został oddany do użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane 

Jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT * 

Z tyłu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje / nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT * 

(w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwoty netto) 

39. Numer telefonu kontaktowego 

 

40. Data 41. Czytelny podpis  

(z podaniem imienia i nazwiska) 

 

 
 

 

 

OBJAŚNIENIA 

1) Przez inny tytuł prawny należy rozumieć korzystanie z nieruchomości na podstawie dowolnego tytułu prawnego np. użyczenie. 
2) Pełną nazwę należy podać w przypadku podmiotu będącego: wspólnotą mieszkaniową 

W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać dane identyfikacyjne pełnomocnika. 

3) Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności 
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 

NIP/REGON – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 

4) W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać adres zamieszkania lub siedziby pełnomocnika. 
5) Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy pojedynczego lokalu, w którym nastąpi wymiana systemu ogrzewania węglowego na 

ekologiczne źródło ciepła. 

6) W przypadku, gdy podmiot składający wniosek nie jest właścicielem budynku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela budynku na wykonanie 
wymiany systemu ogrzewania w sposób określony we wniosku, a także dokument poświadczający, że jest najemcą lub użytkownikiem budynku 

mieszkalnego. 

Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska zobowiązane są przedłożyć: 
1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową; 

2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały; 

3) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez zarządcę. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 listopada 2019r. 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków 

budżetu Gminy Syców na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Miasta i Gminy Syców 
 
 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SYCÓW  

ul. Mickiewicza 1 

56-500 Syców  

 

 

WNIOSEK 

O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY SYCÓW  

NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA  

NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA 

 

W związku z zawarta umową nr ……………………….. z dnia ………………….. o przyznanie 

dotacji ze środków budżetu Gminy Syców na wymianę starego i nieekologicznego źródła ciepła na 

nowe ekologiczne źródło ciepła tj. ……………………………………………. proszę o wypłatę 

dotacji do zainstalowanego i pracującego ekologicznego źródła ciepła w budynku mieszkalnym 

położonej w …………………………. przy ulicy ………………………………… . 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty (zaznaczyć): 

 

 oryginał faktury VAT lub rachunku na zakup nowego źródła ciepła  

(faktura lub rachunek musi być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy o 

udzielenie dotacji), 

 potwierdzenie dokonania zapłaty (chyba, że informacja została zamieszczana na 

fakturze/rachunku), 

 imienny dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, 

wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę, 

 opinia kominiarska, 

 protokół odbioru montażu ogrzewania wystawiony przez wykonawcę, 

 dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia grzewczego do bezpiecznego 

użytkowania, np. deklaracja zgodności, certyfikat, 

 certyfikat energetyczno-emisyjny lub świadectwo wydane przez laboratorium badawcze 

posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, spełniające kryteria zawarte  

w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania 

dyrektywy PE i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu  

dla kotłów na paliwo stałe- kotły zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Ecodesign/ 

Ekoprojektu (w przypadku kotłów na paliwo stałe), 

 dokumentacja fotograficzna zabudowanego źródła ciepła. Na zdjęciach powinny być 

widoczne również elementy identyfikujące zainstalowane urządzenie, np. tabliczki 

znamionowe. 
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Oświadczam, że wszystkie kotły na paliwo stałe zostały trwale zlikwidowane. 
 

 

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

miejscowość,  data                                                                                          czytelny podpis 
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