
 
 

UCHWAŁA NR XV/126/2020 
RADY GMINY HERBY 

z dnia 23 września 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz montaż ogniw 
fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych realizowanych  w ramach „Aktualizacji Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Herby”- etap na lata 2020/2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2020 poz. 713), oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 pkt 21-22 i art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a) i ust. 5 i 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1,  
i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 
na wniosek Wójta Gminy Herby uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na wymianę źródeł ciepła oraz montaż 
ogniw fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych realizowanych w ramach „Aktualizacja Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Herby”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotowej Uchwały, zostaną zabezpieczone w budżecie 
Gminy Herby. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Józef Kozielski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 września 2020 r.

Poz. 6879



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/126/2020 

Rady Gminy Herby 

z dnia 23 września 2020 r. 

 

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację 
Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Herby 

§ 1. Kryteria wyboru zadania do dofinansowania. 

1. Gmina Herby udziela dofinansowania podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt.1 lit. a) ustawy 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) będącymi właścicielami, 
współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków w zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej służących zaspokojeniu potrzebom mieszkaniowym na terenie Gminy Herby, na 
przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji, związane z podnoszeniem efektywności 
energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 

2. Cel, o którym mowa w ust. 1, realizowany będzie poprzez: 

a) wymianę niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne, 

b) zabudowę instalacji OZE w tym instalacji fotowoltaicznych, 

3. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków zgłoszonych do użytkowania, w których na dzień 
złożenia wniosku było zainstalowane urządzenie grzewcze. Zmiana sposobu ogrzewania może być 
dokonana tylko za zgodą wszystkich właścicieli budynku. 

4. Dotacja nie może być udzielana jeśli będzie stanowić pomoc publiczną. 

5. W przypadku prowadzenia w części budynku działalności gospodarczej, dotacja może być udzielona 
jedynie na inwestycję dotyczącą części budynku niewykorzystywanej na cele działalności gospodarczej 
i tylko pod warunkiem faktycznego wyodrębnienia tej części budynku i systemu grzewczego. 

6. Cel udzielania dotacji jest zgodny z: 

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów 
na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), 

- priorytetami Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu 
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, przyjętego 
uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., 

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

- wymogami emisyjnymi 5 klasy zgodną z normą PN EN 303-5:2012. 

- minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały 
określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającej ogólne zasady ustalenia wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią. 

7. Dotacja celowa na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby przekazywana 
będzie ze środków pochodzących z pożyczki udzielanej Gminie Herby przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

§ 2. Realizowane przedsięwzięcia powinny spowodować rzeczywiste zmniejszenie ilości zanieczyszczeń 
pochodzących ze spalania paliw, emitowanych do powietrza atmosferycznego. 

§ 3. Zasady udzielania dotacji 

1. Dotacja celowa może być udzielana wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji 
celu, o którym mowa w § 1 ust. 2, poprzez: 
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a) wymianę niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne w tym: 

- kotły węglowe wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (klasy min. 5 wg normy PN-EN 303-
5:2012) spełniający wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do 
Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (ekoprojektu); 

- kotły na biomasę wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (klasy min. 5 wg normy PN-EN 303-
5:2012) spełniający wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do 
Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (ekoprojektu); 

- kotły gazowe kondensacyjne, 

b) zabudowę instalacji OZE w tym: 

- instalacji fotowoltaicznych. 

2. O dofinansowanie mogą się ubiegać: 

a) osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, oraz budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej służących zaspokojeniu potrzebom 
mieszkaniowym. 

3. Nie przyznaje się dofinansowania na: 

a) zakup przenośnych urządzeń grzewczych, 

b) wymianę istniejącego proekologicznego systemu ogrzewania. 

4. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo na dany adres budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 

5. Dofinansowaniu podlegają urządzenia: grzewcze, instalacje OZE, fabrycznie nowe, zamontowane  po 
raz pierwszy. 

6. Urządzenia i instalacje winny być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostały 
zainstalowane. 

7. Dofinansowaniu podlegają urządzenia grzewcze, instalacje OZE, zakupione i zamontowane w ramach 
PONE dla Gminy Herby. 

8. Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych 
urządzeń grzewczych.  Likwidacja nie dotyczy kominków, pieców kaflowych wykorzystanych jako piece 
akumulacyjne oraz pieców objętych opieką konserwatora zabytków pod warunkiem, że piece te nie będą 
połączone z przewodem kominowym. 

9. W przypadku zmiany systemu ogrzewania dofinansowaniu nie podlega: koszt wykonania prac 
projektowych, wykonania podłączenia do zewnętrznej sieci gazowej i elektrycznej, odbiorów 
kominiarskich, zakup dodatkowego wyposażenia, koszt zakupu i montażu instalacji wewnętrznej oraz koszt 
eksploatacji urządzenia. 

10. W przypadku powrotu do poprzedniego systemu ogrzewania w okresie pięciu lat od uzyskania 
dofinansowania oraz dokonania odbioru prac, kwota dofinansowania podlega zwrotowi wraz z ustawowymi 
odsetkami. 

11. Dotacja na zmianę systemu ogrzewania może być udzielona w części, która nie obejmowała  
dofinansowania z innych źródeł. 

12. Montaż ogniw fotowoltaicznych będzie dotyczył budynków, które posiadają ekologiczne źródło 
ciepła (np. kocioł na paliwo stałe z automatycznym załadunkiem paliwa min. 4 klasy, gazowy, pompa 
ciepła, olejowy,) jednocześnie nie posiadają już zamontowanych ogniw fotowoltaicznych. Ponadto dach lub 
inne miejsce montażu nie są pokryte wyrobami zawierającymi azbest. 

13. Dotacja nie będzie udzielana na zadania zrealizowane przed dniem podpisania umowy. 

§ 4. Okres trwałości zadania objętego dotacją celowąZamontowane w ramach dotacji urządzenia 
i instalacje i materiały itp. należy utrzymać w formie niezmienialnej przez okres, co najmniej 5 lat od daty 
dokonania odbioru i przekazania do użytkowania przedmiotowej inwestycji. 
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§ 5. Forma i wysokość dotacji wymiany źródła ciepła oraz zabudowy instalacji OZEKażdy uczestnik 
Programu może uzyskać dotację w wysokości określonej w poniższej tabeli, stanowiącą 60% kosztów 
kwalifikowanych (w zależności od wnioskowanego zakresu) wynikających z zatwierdzonego kosztorysu, 
lecz nie więcej niż wysokość kwot ujętych w kolumnie nr 7 tabeli pn. dotacja celowa. Tabela - Wysokość 
dotacji dla poszczególnych inwestycji realizowanych w ramach Programu: 

Źródła finansowania 

Środki Inwestora Dotacja celowa 
Lp. Wariant modernizacji systemów grzewczych, 

zabudowy instalacji OZE 

Przyjęte 
nakłady 

jednostkowe 
[zł] 

brutto % [zł] 
brutto % [zł] 

brutto 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

1. Zakup i montaż automatycznego kotła 
węglowego spełniającego min. ekoprojekt 12 000 40 4 800 60 7 200 

2. Zakup i montaż automatycznego kotła na 
biomasę spełniającego min. ekoprojekt 12 000 40 4 800 60 7 200 

3. Zakup i montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego 12 000 40 4 800 60 7 200 

4. Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych* 15 000 40 6 000 60     9 000 

*- zadania instalacji OZE budynku (wiersz 4), jako pojedyncze zadanie realizowane w ramach Programu 
może być wykonane tylko w przypadku, jeżeli Inwestor posiada ekologiczne źródło ciepła (kocioł na paliwo 
stałe z automatycznym załadunkiem paliwa min. 4 klasy, gazowy, pompa ciepła, olejowy,) jednocześnie 
nie posiadają już zamontowanych ogniw fotowoltaicznych. 

§ 6. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej. 

1. Osoby ubiegające się o dofinansowanie powinny przed rozpoczęciem planowanej inwestycji złożyć 
wniosek na obowiązujących formularzach, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszych zasad. Wniosek 
winien być kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany i posiadający wymagane załączniki zgodne 
z Programem ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby etap na rok 2020/2021”. 

2. Wniosek o udział (dofinansowanie) w programie można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Herby, a także w Punkcie Obsługi Klienta Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. 

3. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Herby i realizowane do 
wyczerpania środków budżetu Gminy przeznaczonych na dotację w danym roku kalendarzowym. 

4. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest lista wnioskodawców, 
uwzględniająca wariant oraz rok realizacji inwestycji. 

5. Lista wnioskodawców sporządzana jest według daty złożenia wniosku. W przypadku wniosków 
złożonych w tym samym dniu, decyduje godzina złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Herby. 

6. Miejsce na liście wnioskodawców nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia przez inne 
osoby niż Inwestor. 

7. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście wnioskodawców na dany rok kalendarzowy, zostanie 
ona uzupełniona o kolejnego Inwestora z listy według odpowiedniego wariantu. 

8. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., 
poz. 256 ze zm.)  i nie służy od niego odwołanie. 
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9. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku oraz niedopełnienie warunków umowy, o której mowa 
w § 8 ust. 1 niniejszych zasad, spowoduje wykluczenie Inwestora z listy uczestników Programu. 

10. Udzielenie dotacji celowej na poszczególne warianty jest uzależnione od pozyskania środków 
zewnętrznych na dany wariant realizacji zadania. 

§ 7. Realizacja oraz rozliczenie dotacji. 

1. Realizacja modernizacji wykonywana będzie zgodnie z Programem ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Herby etap na rok 2020/2021 oraz na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Inwestorem, 
Gminą (Operator) i Wykonawcą. 

2. Umowa na wykonanie prac modernizacyjnych winna określać w szczególności zakres rzeczowy, czas 
realizacji, wysokość przyznanej dotacji, wysokość wkładu własnego Inwestora, tryb, termin i formę 
rozliczeń między stronami umowy. 

3. Niezgłoszenie się wnioskodawcy w wyznaczonym terminie w celu podpisania lub odmowa podpisania 
umowy trójstronnej, uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z udziału w Programie i z ubiegania się 
o uzyskanie dotacji. 

4. Koszty ponoszone w ramach udzielonej dotacji, powinny być ponoszone w sposób celowy i oszczędny, 
w terminie, zakresie i na zasadach określonych w umowie. 

5. Przy rozliczeniu inwestycji w ramach Programu stosowana stawka podatku VAT wynosi 8%. 

6. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy nastąpi na podstawie zawartej umowy, po odbiorze końcowym 
wykonanych prac wymiany źródła ciepła, robót montażu instalacji OZE i przedłożeniu Gminie 
(Operatorowi) oryginału faktury VAT za wykonane prace. 

7. Dotacja celowa wypłacona będzie przez Gminę bezpośrednio na konto Wykonawcy (wskazane 
w umowie i na fakturze VAT) w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Gminy. 

8. Po rozliczeniu inwestycji, w dokumentacji Gminy pozostaje kopia faktury VAT potwierdzona za 
zgodność z oryginałem. Oryginał faktury VAT (zaliczkowej i końcowej) Gmina odeśle Inwestorowi 
w sposób zwyczajowo przyjęty. Dwukrotnie nie odebrane przez Inwestora ww. dokumenty przechowywane 
będą w archiwum Gminy. 

9. Po zakończeniu realizacji Programu (lub etapu programu) cała wytworzona dokumentacja będzie 
archiwizowana w Urzędzie Gminy Herby zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia eksploatacji zabudowanych urządzeń, w tym kotła c.o. 
i armatury zgodnie z zaleceniami producenta oraz polskimi normami i wytycznymi określonymi 
w instrukcjach obsługi DTR przez okres określony w umowie, tj., przez co najmniej 5 lat od wykonanej 
modernizacji. Inwestor nie może dokonywać żadnych zmian i przeróbek oraz demontażu zamontowanych 
urządzeń, instalacji i materiałów, na które udzielona została dotacja bez pisemnego uzgodnienia, 
powiadomienia i zgody Wykonawcy oraz Gminy. 

2. W okresie 5 lat od daty wykonanych prac/robót Inwestor nie dokona demontażu:  zamontowanego 
źródła ciepła, instalacji fotowoltaicznej, na które udzielona została dotacja celowa. 

3. W okresie do 5 lat od daty dokonania odbioru i przekazania do użytkowania przedmiotowej inwestycji, 
używanie urządzeń i instalacji, na które udzielona została dotacja niezgodnie z zaleceniami producenta, 
spowoduje zwrot uzyskanego dofinansowania w pełnej wysokości wraz z ustawowymi odsetkami w ciągu 
30 dni od daty otrzymania wezwania. 

4. Inwestor ma obowiązek do poddania się w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania, 
kontroli w zakresie objętym umową trójstronną. 

5. Inwestor, który otrzyma dotację zobowiązany jest do likwidacji starego źródła ciepła, potwierdzonej 
stosownym dokumentem (np. protokół likwidacji, karta przekazania odpadu wystawiona na Inwestora). 

6. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
2019 r. poz. 1843 ze zm.) dla prac realizowanych przez Inwestorów w ramach Programu nie stosuje się 
przepisów ww. ustawy. 
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7. Inwestor umożliwi dostęp do budynku (w zakresie ujętym umową trójstronną) przedstawicielowi 
Gminy lub Funduszu (po uprzednim uzgodnieniu terminu kontroli) w okresie wynikającym z umowy 
przekazania dotacji przez co najmniej 5 lat od wykonanej modernizacji, w celu kontroli prawidłowej 
eksploatacji zrealizowanej inwestycji oraz przestrzegania zapisów umowy. 

8. W przypadku zbycia/dziedziczenia budynku po przeprowadzonej modernizacji, zobowiązania 
wynikające z podpisanych umów przechodzą na kolejnych właścicieli budynku w formie cesji w okresie 
5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji PONE. 

9. W sprawach pozostałych obowiązuje procedura dofinansowania zadań ze środków realizowanych 
przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz pozostałe przepisy krajowe 
i międzynarodowe.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

 

WNIOSEK 
 

o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Herby 
w zakresie wymiany źródła ciepła 

DANE WNIOSKODAWCY:  

Nazwisko i Imię........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania.................................................................................................................... 

Nr telefonu.........................................................kom.................................................................. 

Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja: 

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

Nr działki .......................................................  Nr księgi wieczystej ........................................... 

Powierzchnia użytkowa budynku: …………………….......m2 

Obecne źródło ciepła: rok produkcji/montażu: ……………………………. 

rodzaj obecnie stosowanego paliwa do ogrzewania budynku:................................................. 

producent obecnego urządzenia grzewczego: ........................................................................ 

model obecnego urządzenia grzewczego: .............................................................................. 

klasa obecnego kotła na paliwo stałe: …………………. 

Lp. Planowany zakres modernizacji 
(zaznaczyć jedno właściwe pole wyboru): Wybór 

1 Zakup i montaż automatycznego kotła 
węglowego spełniającego min. ekoprojekt 

 

2 Zakup i montaż automatycznego kotła na 
biomasę spełniającego min. ekoprojekt 

 

3 Zakup i montaż kotła gazowego 
kondensacyjnego 

 

Czy w budynku jest wewnętrzna instalacja 
gazowa?   TAK* NIE* 

Czy w budynku prowadzona jest działalność 
gospodarcza?   TAK* NIE* 

Ponadto oświadczam, że:  

1. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane i jest użytkowany 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

2. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, projektem 
itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła i/lub termomodernizacji.  

3. Zapoznałem/am się z zasadami wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach 
indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby (do którego 
załącznikiem jest niniejszy wniosek) oraz znam i akceptuję warunki w nim zawarte. 

4. Nie zalegam z podatkami i opłatami (w tym opłatami za odbiór odpadów komunalnych oraz wody 
i ścieków)  na rzecz Gminy Herby. 

5. Dotacja, o udzielenie której ubiegam się stanowi / nie stanowi* pomoc de minimis, o której mowa 
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
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(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708), w związku  z czym składam / nie składam* formularz/-a informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

Wymagane załączniki: 

1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten 
winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk 
z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  (dostępny na stronie: https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku 
funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym 
budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej. 

2. Wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku. 

3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich 
pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzoną 
notarialnie kopię pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku. 

………………………………….  

(czytelny podpis)  

* niepotrzebne skreślić 

Wniosek należy wypełnić  DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Klauzula zgody dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem 
w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby etap na rok 2020/2021  (Inwestor) 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w związku 
z przystąpieniem Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby etap na rok 2020/2021. 

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

(data i podpis składającego oświadczenie) 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie 
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby etap na rok 2020/2021  (Inwestor) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych –Inwestora- jest Urząd Gminy Herby, 
ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby. 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@odocn.pl, tel. 602762036. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania wymiany źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Herby, na podstawie Pani/Pana zgody 
uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Gmina (Operator), inspektor nadzoru, wybrany wykonawca robót 
objętych dotacją oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

6) Dane osobowe będą przechowywane aż do zakończenia okresu trwałości programu, 
a także zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.  w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji   w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 
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7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8) Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:  Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, 
ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości udzielenia dotacji 

10) Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

Przyjąłem/am do wiadomości 

………………………………………………… 

data, czytelny podpis
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

 

WNIOSEK 
 

o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Herby 
w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) 

DANE WNIOSKODAWCY:  

Nazwisko i Imię........................................................................................................................... 

Adres zamieszkania.................................................................................................................... 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………… 

Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja: 

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

Nr działki .......................................................  Nr księgi wieczystej ........................................... 

Rok oddania budynku do użytkowania ...................................................................................... 

Powierzchnia użytkowa budynku: …………………….......m2 

Obecne źródło ciepła: rok produkcji/montażu: ……………………………. 

rodzaj obecnie stosowanego paliwa do ogrzewania budynku:................................................. 

producent obecnego urządzenia grzewczego: ........................................................................ 

model obecnego urządzenia grzewczego: .............................................................................. 

klasa obecnego kotła na paliwo stałe: ………………………. 

Ilość faz zasilania w budynku: …………… 

Roczne zużycie energii elektrycznej w domu za poprzedni rok kalendarzowy:  ……………… kWh 

Ilość osób zamieszkujących w budynku: ………..… szt. 

Lp. Planowany zakres modernizacji  
(zaznaczyć jedno właściwe pole wyboru): Wybór 

1. Zakup i montaż ogniw 
fotowoltaicznych; 

 

Czy w budynku prowadzona jest działalność 
gospodarcza? TAK* NIE* 

Czy w budynku dach lub inne miejsce 
planowanego montażu ogniw fotowoltaicznych 
są pokryte wyrobami zawierającymi azbest? 

TAK* NIE* 

Ponadto oświadczam, że:  

1. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane i jest użytkowany 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

2. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, projektem 
itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła i/lub termomodernizacji.  

3. Zapoznałem/am się z zasadami wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji OZE w budynkach 
indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby (do którego 
załącznikiem jest niniejszy wniosek) oraz znam i akceptuję warunki w nim zawarte. 

4. Nie zalegam z podatkami i opłatami (w tym opłatami za odbiór odpadów komunalnych oraz wody 
i ścieków) na rzecz Gminy Herby. 
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5. Nie posiada w budynku zamontowanych ogniw fotowoltaicznych. 

6. Dotacja, o udzielenie której ubiegam się stanowi / nie stanowi* pomoc de minimis, o której mowa 
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708), w związku z czym składam / nie składam* formularz/-a informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

Wymagane załączniki: 

1.  Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis ten 
winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalno-prawnemu) lub wydruk 
z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  (dostępny na stronie: https://ekw.ms.gov.pl). W przypadku 
funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w jednym 
budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze Wieczystej. 

2.  Wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku. 

3.  Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich 
pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzoną 
notarialnie kopię pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku. 

4.  Świadectwo emisyjno-energetyczne posiadanego źródła ciepła, wydane przez akredytowane 
laboratorium (dotyczy kotłów węglowych nowej generacji – retortowych na paliwo stałe) 

………………………………….  

(czytelny podpis)  

* niepotrzebne skreślić 

Wniosek należy wypełnić  DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Klauzula zgody dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem 
w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby etap na rok 2020/2021  (Inwestor) 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w związku 
z przystąpieniem Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby etap na rok 2020/2021. 

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

(data i podpis składającego oświadczenie) 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie 
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Herby etap na rok 2020/2021  (Inwestor) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych – Inwestora - jest Urząd Gminy Herby, 
ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby. 

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@odocn.pl, tel. 602762036. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wykonania wymiany źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Herby, na podstawie Pani/Pana zgody 
uzyskanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych będzie Gmina (Operator), inspektor nadzoru, wybrany wykonawca robót 
objętych dotacją oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
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5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej. 

6) Dane osobowe będą przechowywane aż do zakończenia okresu trwałości programu, 
a także zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8) Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:  Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, 
ale konsekwencją niepodania ich będzie brak możliwości udzielenia dotacji 

10) Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie 
w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

Przyjąłem/am do wiadomości 

………………………………………………… 

data, czytelny podpis
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