
 
 

UCHWAŁA NR XXV/163/2020 
RADY GMINY LIPIE 

z dnia 19 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/99/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lipie ze 

środków budżetu Gminy Lipie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020.r. poz. 713) oraz art. 400a ust. 1 pkt. 21 i 22 art. 403 ust. 2-6 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipie nr XV/99/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Lipie ze środków budżetu Gminy Lipie, 
zmienia się załącznik nr 1 do załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

   

Przewodniczący Rady Gminy Lipie 
 
 

Zbigniew Bystrzykowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 listopada 2020 r.

Poz. 8219



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/163/2020 

Rady Gminy Lipie 

z dnia 19 listopada 2020  r. 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dofinansowania do wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Lipie ze środków 

budżetu Gminy Lipie 

1) Nazwisko i imię:..................................................................................................................... 

2) Adres zamieszkania . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .  

3) PESEL .................................................................................................................................... 

4) nr konta bankowego do przekazania dotacji . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .  

5) Telefon kontaktowy:................................................................................................................. 

6) Adres pod którym wykonana zostanie modernizacja źródła ciepła: 

miejscowość .......................................... ulica.................................................................nr 

domu........................nr mieszkania .......................... kod pocztowy ......................................... 

nr ewid. działki................................................  

7) rok budowy budynku.......................................... 

powierzchnia użytkowa budynku/ lokalu mieszkalnego ............................m
2
 

8A) Budynek mieszkalny posiada zainstalowane stare źródło ciepła, niespełniające wymagań 

uchwały Sejmiku, które zostanie zlikwidowane.  

Nazwa istniejącego źródła ciepła, producent : .................................................................. 

Rok produkcji: ....................... 

Moc kotła.....................kW 

Rodzaj opału........................ . 

8B) Czy w budynku są  zainstalowane  inne źródła ciepła?    TAK     NIE    W przypadku 

wybrania TAK opisać inne źródła ciepła 

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

Czy inne źródło ciepła spełnia wymagania uchwały Sejmiku ? TAK     NIE    W przypadku 

zaznaczenia NIE, proszę opisać w jaki sposób inne źródło ciepła zostanie dostosowane do 

zgodności z wymaganiami uchwały Sejmiku ? 

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

9) Opis nowego źródła ciepła (Nazwa, producent).......................................................................  

Rok produkcji: ....................... 

Moc kotła................... kW 
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Rodzaj opalu............................. 

10) Planowany termin 

realizacji:.................................................................................................... 

11) Wysokość nakładów na zadanie (kosztorys ofertowy ): ........................................................ 

12) Wnioskowana kwota dofinansowania ................................................................................... 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z treścią, Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany i źródeł 

ciepła na terenie Gminy Lipie ze środków budżetu Gminy Lipie, i akceptuję go bez 

zastrzeżeń. 

2. Posiadam tytuł prawny do budynku mieszkalnego/ lokalu mieszkalnego, w którym zostanie 

wykonana modernizacja, zgodny z regulaminem, który uprawnia mnie do wystąpienia z niniejszym 

wnioskiem. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. 

3. Budynek / lokal mieszkalny został oddany do użytkowania zgodnie z ustawą, Prawo budowlane  

i jest użytkowany zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy. 

4. W budynku mieszkalnym/ lokalu mieszkalnym, w którym  zostanie  wykonana  modernizacja nie 

jest prowadzona działalność gospodarcza. 

5. Nie posiadam zaległości z tytułu podatk6w, opłat i innych należności względem gminy Lipie. 

6. Wyrażam zgody na przeprowadzanie kontroli budynku / lokalu mieszkalnego, w którym 

wykonywana będzie modernizacja, przed modernizacją oraz do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez 

przedstawicieli gminy. 

7. Nie otrzymałem dofinansowania do modernizacji źródła ciepła z innych srodk6w publicznych. 

8. Wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Lipie, ul. 

Częstochowska 29,  42-165  Lipie,  w zakresie:  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  PESEL,  nr  

telefonu w celu: realizacji Regulaminu udzielania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na 

terenie  Gminy Lipie ze środków budżetu Gminy Lipie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego  i Rady (UE)    2016/679    z dnia    27 kwietnia     2016 r.    w sprawie     ochrony     

os6b    fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporządzenie o ochronie 

danych) z dnia 27 kwietnia  2016  r.  (Dz.  Urz. UE.L Nr 119, str. 1). 

9. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą, informacyjna dotyczącą, ochrony danych 

osobowych na stronie internetowej: www.bip.lipie.akcessnet.net w zakładce Urząd/ Ochrona 

danych osobowych lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipie. 
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10. Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są, prawdziwe. 

 

            

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

       data i podpis wnioskodawcy 

 

Załączam: 

1) dokumenty potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 

2) dokumentacja fotograficzna........sztuk 

3) ..................................................... 

4) ..................................................... 
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