
 
 

UCHWAŁA NR XLI/382/2021 
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji 
polegającej na modernizacji systemów grzewczych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 
6 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Mikołowa 

Rada Miejska Mikołowa 
uchwala: 

§ 1. Określić zasady przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie 
poniesionych rzeczywistych kosztów modernizacji systemów grzewczych. Zasady określone są w formie 
regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określić wzory wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji w załączniku do załącznika do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa. 

§ 4. Do spraw związanych z inwestycjami polegającymi na modernizacji systemów grzewczych 
wykonanych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się zasady określone w Uchwale 
Nr XXXII/645/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła, 
pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 30 czerwca 2021 r. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXXII/645/2017 Rady Miejskiej 
Mikołowa z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na 
dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji źródeł ciepła, z zastrzeżeniem § 3. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 kwietnia 2021 r.

Poz. 2863



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

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa 
 
 

Katarzyna Syryjczyk-Słomska 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/382/2021 

Rady Miejskiej Mikołowa 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI CELOWYCH ZE 
ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY NA DOFINANSOWANIE PONIESIONYCH RZECZYWISTYCH 

KOSZTÓW MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH 

Rozdział 1 

Zasady ogólne 

§ 1. Dotacja celowa, zwana dalej dotacją, udzielana jest na realizację przedsięwzięć polegających na 
modernizacji systemów grzewczych, których efektem jest ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych 
palenisk. Dotacja przysługuje na zakup i montaż źródeł ciepła dokonanych po dacie zawarcia umowy 
o udzielenie dotacji. 

§ 2. 1. Do dotacji kwalifikują się przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Mikołów, polegające na 
likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpieniu go:  

1)   kotłem na węgiel lub pellet z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi ekoprojektu dla 
kotłów na paliwa stałe. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/ brak możliwości 
montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska, 

2) kotłem gazowym kondensacyjnym - spełniającym wymagania klasy efektywności energetycznej 
minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej, 

3)  kotłem olejowym - spełniającym wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na 
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej, 

4) kotłem zgazowującym drewno spełniającym wymogi ekoprojektu, posiadającym klasę efektywności 
energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej, 

5) pompą ciepła spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie 
karty produktu i etykiety energetycznej, 

6) kotłem elektrycznym lub elektrycznym urządzeniem, który musi być trwale związany z podłożem, 
ścianą lub sufitem, 

7) węzłem cieplnym wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego. 

2. Możliwe jest dofinansowanie wymiany źródeł ciepła innych niż na paliwo stałe pod warunkiem 
przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. 

3. Wnioski o udzielenie dotacji do kotła na paliwo stałe w przypadku, gdy budynek/lokal mieszkalny 
może być podłączony do sieci gazowej będzie można składać do dnia 30 września 2021 r. Po tym terminie, 
gdy istnieje możliwość techniczna podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej, nie będzie 
możliwe ubieganie się o dotację na zakup i montaż kotła na paliwo stałe z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dotacja do kotła na paliwo stałe może zostać udzielona jeżeli wnioskodawca wykaże, iż podłączenie 
do sieci gazowej nie będzie możliwe w terminie wynikającym z § 8 Uchwały Nr  V/36/1/2017 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

§ 3. 1.Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem 
wieczystym lub innym użytkownikiem nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja o której mowa 
w § 1 lub wspólnota mieszkaniowa w imieniu właścicieli, współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych, 
na której realizowana jest inwestycja o której mowa w § 1.  

2. W przypadku użytkowania, użytkowania wieczystego lub współwłasności nieruchomości wymagana 
jest zgoda wszystkich właścicieli/użytkowników wieczystych/współwłaścicieli na realizację inwestycji oraz 
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reprezentowanie wszystkich właścicieli/użytkowników wieczystych/współwłaścicieli w postępowaniu 
o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym zawarcie umowy o udzielenie dotacji. 

3. Wnioskodawca nie może posiadać zaległości w zapłacie podatków i opłat lokalnych oraz innych 
należności wobec Gminy Mikołów. 

§ 4. Dotacją objęte są nakłady poniesione przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej 
w budynku jednorodzinnym lub lokalu budynku wielorodzinnego wnioskowanym do dotacji. W przypadku 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych także przez wspólnoty mieszkaniowe. Przez wielorodzinny 
budynek mieszkalny należy rozumieć budynek, w którym wyodrębnione są co najmniej dwa niezależne 
lokale mieszkalne.  

§ 5. Dotacja dotyczy:  

1) kosztów zakupu i montażu nowego kotła grzewczego określonego w § 2, 

2) w przypadku instalacji na paliwo gazowe i olejowe koszty zakupu i montażu wkładu kominowego, 

3) w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej: koszty wykonania przyłącza oraz koszty węzła 
cieplnego i elementów instalacji grzewczej zlokalizowanej poza lokalem mieszkalnym w części wspólnej 
budynku, 

4) kosztów zakupu i montażu elektrycznych systemów grzewczych. 

§ 6. Dotacja nie dotyczy: zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, kosztów transportu, kosztów 
wykonania projektu budowy lub przebudowy systemu grzewczego. 

§ 7. Dotacja do ekologicznego urządzenia grzewczego w budynku mieszkalnym jest możliwa 
nie wcześniej niż po upływie 8 lat od dnia oddania tego budynku do użytkowania. 

§ 8. 1. Ponowne dofinansowanie do ekologicznego urządzenia grzewczego w tym samym budynku 
jednorodzinnym lub lokalu budynku wielorodzinnego jest możliwe po upływie 8 lat od daty przyznania 
dotacji ze środków budżetu gminy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały lub wcześniej 
obowiązujących uchwał na modernizację systemów grzewczych, z zastrzeżeniem ustępu 2. 

2. W przypadku wymiany nieekologicznego źródła ciepła na pompę ciepła lub w przypadku podłączenia 
budynku do sieci ciepłowniczej możliwe jest ponowne dofinansowanie po upływie 5 lat od daty przyznania 
dotacji ze środków budżetu gminy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały lub wcześniej 
obowiązujących uchwał na modernizację systemów grzewczych. 

§ 9. Dotacja udzielana jest na jedno źródło ciepła w danym budynku jednorodzinnym lub lokalu budynku 
wielorodzinnego o funkcji mieszkalnej. 

§ 10. W przypadku istnienia w budynku jednorodzinnym lub lokalu budynku wielorodzinnego więcej niż 
jednego źródła ciepła warunkiem zakwalifikowania przedsięwzięcia do dotacji jest spełnienie przez 
wszystkie źródła ciepła wymogów ekologicznych określonych w § 2 niniejszej uchwały.  

§ 11. Dotacją nie jest objęta modernizacja systemów grzewczych w budynkach/lokalach mieszkalnych, 
w których prowadzona jest działalność gospodarcza.  

§ 12. Dopuszcza się posiadanie jednego urządzenia grzewczego na drewno typu kominek, 
z zastrzeżeniem, iż powinien on spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa. 

Rozdział 2 

Wysokość przyznanej dotacji 

§ 13. W przypadku budynków jednorodzinnych lub lokali budynku wielorodzinnego, gdy każdy z lokali 
ogrzewany jest w indywidualny sposób - wysokość dotacji celowej wynosi: 

1) 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów, na zakup 
i montaż nowego kotła na węgiel lub pellet z załadunkiem automatycznym, 

2) 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów, na zakup 
i montaż nowego kotła gazowego lub olejowego wraz z wkładem kominowym, zakup i montaż kotła 
zgazowującego drewno, zakup i montaż pompy ciepła lub urządzenia grzewczego elektrycznego, 
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3) 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów, na 
wykonania przyłącza oraz węzła cieplnego wraz z elementami instalacji grzewczej zlokalizowanej poza 
lokalem mieszkalnym w części wspólnej budynku, 

§ 14. W przypadku budynków wielorodzinnych ogrzewanych jednym wspólnym piecem dotacja 
przysługuje: 

1) w kwocie określonej w § 13 niniejszego regulaminu dla każdego lokalu, w którym dokonano wymiany 
urządzenia grzewczego i zastąpiono istniejący piec jednym wspólnym ekologicznym źródłem grzewczym 
określonym w § 2, 

2) w kwocie określonej w § 13 niniejszego regulaminu dla każdego lokalu, który zostanie odłączony od 
wspólnego źródła ciepła , a dotychczasowe ogrzewanie zostanie zastąpione ogrzewaniem wymienionym 
w § 2 pkt 2,5,6,7, 

§ 15. W przypadku budynków wielorodzinnych, gdy każdy z lokali ogrzewany jest w sposób 
indywidualny, dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w § 13 dla każdego lokalu, w którym 
dokonano wymiany systemu grzewczego poprzez zlikwidowanie nieekologicznego urządzenia grzewczego 
i zastąpiono go jednym wspólnym ekologicznym systemem grzewczym określonym w § 2. 

§ 16. W przypadku uzyskania dotacji na modernizację ogrzewania z innych źródeł łączna kwota 
pozyskanych środków nie może przekroczyć 100% kosztów przedsięwzięcia. Kwotę dotacji uzyskaną 
z innego źródła ustala się na podstawie adnotacji o płatności naniesionej na oryginale faktury. 

§ 17. Wielkość środków przyznanych w danym roku budżetowym na wypłatę dotacji, o których mowa 
w niniejszej uchwale określa uchwała budżetowa. Dotacje w danym roku budżetowym udzielane będą do 
momentu wyczerpania zaplanowanych na dany rok środków finansowych na podstawie zawartych umów. 
Wnioski, które nie zostaną rozpatrzone w danym roku budżetowym, rozpatrywane będą w pierwszej 
kolejności w roku następnym, z uwzględnieniem wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie 
miasta uchwalonym na dany rok.  

Rozdział 3 

Warunki i tryb postępowania w sprawie uzyskania dotacji  

§ 18. Wnioskodawca jest zobowiązany przed złożeniem wniosku do zapoznania się z niniejszą uchwałą 
oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad. 

§ 19. Wszczęcie procedury o udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego, przed przystąpieniem 
do realizacji inwestycji, pisemnego wniosku, według wzoru, który stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. W przypadku o którym mowa w § 2 ust 3 i 4 do wniosku należy dołączyć dokument właściciela 
sieci gazowej potwierdzający brak technicznej możliwości podłączenia budynku do sieci gazowej 
w terminie określonym w § 2 ust 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

§ 20. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta Mikołów. Za datę 
wpływu wniosku, który wymaga uzupełnienia, uznaje się dzień złożenia uzupełnienia.  

§ 21. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 
Nieuzupełnienie wniosku, w wymaganym terminie, skutkuje jego odrzuceniem.  

§ 22.Udzielenie i rozliczenie dotacji celowej odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy 
wnioskodawcą a Gminą Mikołów. O rozpatrzeniu wniosku i ewentualnym terminie podpisania umowy 
wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie, w razie braku kontaktu pisemnie. Niepodpisanie 
umowy przez wnioskodawcę, po dwukrotnym wezwaniu, oznacza rezygnację z dotacji.  

§ 23. O fakcie nieprzyznania dotacji wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie. 

§ 24. Przed podpisaniem umowy pracownicy Gminy mogą przeprowadzić oględziny urządzenia 
przeznaczonego do wymiany, w celu potwierdzenia informacji zawartych we wniosku.  

§ 25.Kompletne wnioski o udzielenie dotacji złożone do 31 października danego roku mogą być 
przewidziane do realizacji, to jest do podpisania umowy, złożenia wniosku o wypłatę dotacji oraz wypłaty 
dotacji, w roku budżetowym, w którym wpłynął wniosek. Wnioski, które wpłyną po tym terminie, będą 
przewidziane do realizacji w następnym roku budżetowym. 
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Rozdział 4 

Rozliczenie dotacji celowej 

§ 26. 1. Po zakończeniu inwestycji, jednak nie później niż do 14 dni od daty jej zakończenia określonej 
w umowie dotacji, wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zakończenia zadania i przedkłada następujące 
dokumenty: 

1) wniosek o wypłatę dotacji według wzoru, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, 

2) oryginał faktury VAT stwierdzającej poniesienie przez wnioskodawcę kosztów modernizacji systemu 
grzewczego, z zastrzeżeniem § 28. Faktura nie może być z datą wcześniejszą niż data podpisania umowy. 
Oryginał zostanie zwrócony po dokonaniu oceny wniosku, przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji 
i naniesieniu na niej przez pracownika Urzędu Miasta Mikołów adnotacji o wysokości kwoty dotacji 
uzyskanej ze środków budżetu gminy, 

3) kserokopię protokołu odbioru technicznego instalacji grzewczej - zaświadczenie kominiarskie 
potwierdzające prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego, protokół odbioru 
sporządzony przez instalatora z uprawnieniami dla instalacji gazowej lub elektrycznej, protokół odbioru 
technicznego pompy ciepła podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, protokół 
uruchomienia dostawy ciepła przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej, 

4) kserokopię imiennego dokumentu potwierdzającego przekazanie starego kotła na złomowisko lub 
odbiór zdemontowanego pieca przez firmę specjalistyczną (nie dotyczy przypadku gdy wnioskodawca 
odłączy się od 1 wspólnego kotła na paliwo stałe zgodnie z § 14 pkt 2), za wyjątkiem likwidacji pieców 
kaflowych lub trzonów kuchennych, dla których wymagany jest protokół wykonania prac likwidacyjnych 
lub dokumentacja fotograficzna. Piece kaflowe mogą pozostać w pomieszczeniu po odcięciu przewodu 
kominowego, 

5)  kserokopię certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań, potwierdzające spełnienie 
wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. 

2. W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty lub oryginały wyżej 
wymienionych dokumentów, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np.: 

1) kserokopia zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, 

2) specyfikacja do faktury VAT (zestawienie materiałów stanowiące integralną część faktury – 
zawierające dane z faktury: nr faktury, data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy) sporządzona przez 
wystawcę faktury, 

3) kopia zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania właściwemu organowi architektoniczno-
budowlanemu lub kopia pozwolenia na użytkowanie obiektu wydana przez organ architektoniczno-
budowlany. 

3. Wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są przedłożyć dodatkowo: 

1) uchwałę powołującą Zarządcę - osobę reprezentującą Wspólnotę Mieszkaniową, 

2) zgodę mieszkańców w formie uchwały na modernizację systemu grzewczego, 

3) zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez Zarządcę. 

§ 27. W przypadku budynków wielorodzinnych dla lokali opalanych wspólnym źródłem ciepła faktura 
VAT stwierdzająca poniesione koszty modernizacji systemu grzewczego może być wystawiona na każdego 
wnioskodawcę z osobna lub na jednego wnioskodawcę. W tym przypadku należy dołączyć pisemne 
oświadczenie dotyczące podziału kosztów na każdy lokal, podpisane przez wszystkich wnioskodawców 
ubiegających się o dofinansowanie.  

§ 28. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje powołana przez Burmistrza Mikołowa Komisja, która 
ocenia złożoną dokumentację pod względem formalnym i merytorycznym.  

§ 29. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji 
podejmuje Komisja. 
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§ 30. Wypłata środków nastąpi, po spełnieniu następujących warunków: 

1) dostarczeniu przez wnioskodawcę kompletu dokumentów wskazanych w § 26 niniejszego regulaminu, 

2) pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, 

3) przeprowadzeniu przez pracowników Gminy oględzin zrealizowanej inwestycji, jeżeli komisja uzna to 
za zasadne. 

Rozdział 5 

Zapisy końcowe 

§ 31. Dotacją mogą być objęte inwestycje realizowane przez spadkobierców, jeżeli wniosek o udzielnie 
dotacji spadkodawcy został pozytywnie rozpatrzony, ze spadkobiercami Gmina Mikołów zawarła umowę 
lub stosowne porozumienie, a spadkobiercy przedłożyli tytuł do spadku. 

§ 32. Dotowany zobowiązany jest do powiadomienia Burmistrza Mikołowa o likwidacji urządzeń 
grzewczych, w okresie 5 lat od daty udzielenia dotacji, podając przyczynę i termin ich likwidacji. 

§ 33.  Od rozstrzygnięcia Burmistrza Mikołowa w sprawie udzielenia dotacji oraz jej wysokości 
nie przysługuje odwołanie.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 7 – Poz. 2863



Załącznik do Załącznika uchwały 

 

 
 

Mikołów, dnia........................ 
 

Burmistrz Mikołowa 

Rynek 16 

43-190 Mikołów 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

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

(adres zamieszkania) 

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

(adres zamieszkania ciąg dalszy) 

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

(telefon kontaktowy) 

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

(PESEL) 

 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej 

na modernizacji systemów grzewczych 
(Dotacja przysługuje na urządzenia grzewcze lub wymiennikowy węzeł cieplny, których zakup i montaż 
nastąpi po dacie zawarcia umowy o udzielenie dotacji z Burmistrzem Mikołowa. Dotacji nie podlegają 

urządzenia grzewcze lub wymiennikowy węzeł cieplny, zakupione lub zamontowane przed datą zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji.) 

Rodzaj planowanej inwestycji: 

wymiana......................................................................................................................................... 

(wpisać urządzenie oraz datę produkcji urządzenia) 

na.................................................................................................................................................... 

(wpisać urządzenie). 

Dokładny adres przeprowadzenia inwestycji................................................................................. 

Numer działki ewidencyjnej........................................................................................................... 

Numer Księgi Wieczystej................................................................................................................ 

Powierzchnia użytkowa budynku................................................................................................... 

Rok, w którym wnioskodawca gotowy jest wykonać zadanie:...................................................... 

(wpisać rok bieżący lub rok następny). 

Nazwa banku/oddział:..................................................................................................................... 

i nr rachunku bankowego, na które ma być przekazana dotacja: 

......................................................................................................................................................... 
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Składając niniejszy wniosek oświadczam jednocześnie, że: 

1. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały, 

2. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną w załączniku do regulaminu, 

3. Jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem nieruchomości lub osobą reprezentującą 
wspólnotę mieszkaniową budynku/lokalu mieszkalnego, w którym planowana jest wymiana systemu 
grzewczego, 

4. Zlikwiduję dotychczasowe urządzenie grzewcze w ramach powierzonego umową zadania, 

5. W budynku jednorodzinnym/lokalu budynku wielorodzinnego wnioskowanym do dotacji nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza, 

6. Nie dokonam odliczenia podatku VAT i amortyzacji od zakupu urządzeń grzewczych lub 
wymiennikowego węzła cieplnego oraz że zakup urządzeń grzewczych lub wymiennikowego węzła 
cieplnego nie będzie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

7. Od dnia oddania do użytkowania budynku/lokalu o funkcji mieszkalnej upłynęło 8 lat, 

8. Dotychczas nie otrzymałem/otrzymałem dnia ........................................(wpisać datę umowy zawartej 
z Gminą Mikołów) dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na 
modernizacji systemów grzewczych. 

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

/podpis/ 

Wymagane załączniki (dotyczy wspólnoty mieszkaniowej): 

- uchwała powołująca Zarządcę –osobę reprezentującą wspólnotę mieszkaniową, 

- zgoda mieszkańców w formie uchwały na modernizację systemu grzewczego, 

- zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez Zarządcę. 

 
Zgoda właściciela/współwłaściciela/użytkownika wieczystego (jeżeli dotyczy): 

Jako właściciel/współwłaściciel/użytkownik wieczysty budynku/lokalu mieszkalnego mieszczącego się 
w Mikołowie przy ul........................................................... wyrażam zgodę Panu/Pani 
....................................................na realizację inwestycji polegającej na modernizacji systemu grzewczego 
w budynku/lokalu pod wyżej wskazanym adresem oraz reprezentowanie mnie jako 
właściciela//współwłaściciela/użytkownika wieczystego w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji 
celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych 
w budynku/lokalu mieszkalnym znajdującym się pod wyżej wskazanym adresem, w tym zawarcie umowy 
o udzielenie dotacji. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO 
zamieszczoną w załączniku do regulaminu.  

Imię i Nazwisko PESEL Data Czytelny podpis 
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Mikołów, dnia......................................... 

 
Burmistrz Mikołowa 

Rynek 16 

43-190 Mikołów 

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

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

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

(adres zamieszkania) 

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

(adres zamieszkania ciąg dalszy) 

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

(telefon kontaktowy) 

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

(PESEL) 

Wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na 
modernizacji systemów grzewczych 

 
Numer umowy o udzielenie dotacji celowej, której dotyczy wniosek: ........................................ 

Rodzaj przeprowadzonej inwestycji zgodnie z zawartą umową, o której mowa powyżej: 

wymiana .......................................................................................................(wpisać urządzenie)  

na................................................................................................................. (wpisać urządzenie). 

Dokładny adres przeprowadzenia inwestycji: .............................................................................. 

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

Czy wnioskodawca korzystał z innego źródła dofinansowania zadania, o którym mowa w wyżej 
wymienionej umowie ........................................................(jeżeli tak to należy wpisać nazwę 
programu/zadania oraz kwotę otrzymanego dofinansowania, w innym przypadku należy wpisać nie). 

Nazwa banku/oddział ..............................................................................i nr rachunku bankowego, na które 
ma być przekazana dotacja...................................................................................................... 

Składając niniejszy wniosek oświadczam jednocześnie, że nie dokonałem/am odliczenia podatku VAT 
i amortyzacji od zakupu urządzeń grzewczych lub wymiennikowego węzła cieplnego oraz że zakup 
urządzeń grzewczych lub wymiennikowego węzła cieplnego nie jest związany z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. O wszelkich zmianach mających wpływ na treść umowy, o której mowa powyżej, należy 
powiadomić tutejszy Urząd w formie pisemnej. 

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

/data i czytelny podpis wnioskodawcy/ 
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Wymagane załączniki: 

1. Oryginał faktury potwierdzający poniesienie przez wnioskodawcę kosztów modernizacji systemu 
grzewczego, który po wypłacie dotacji zostanie zwrócony z adnotacją o udzielonej dotacji, 

2. Kserokopię protokołu odbioru technicznego instalacji grzewczej - zaświadczenie kominiarskie 
potwierdzające prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego, protokół odbioru 
sporządzony przez instalatora z uprawnieniami dla instalacji gazowej lub elektrycznej, protokół odbioru 
technicznego pompy ciepła podpisany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, protokół 
uruchomienia dostawy ciepła przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej, 

3. Kserokopię imiennego dokumentu potwierdzającego przekazanie starego kotła na złomowisko lub 
odbiór zdemontowanego pieca przez firmę specjalistyczną (nie dotyczy przypadku gdy wnioskodawca 
odłączy się od 1 wspólnego kotła na paliwo stałe zgodnie z § 14 pkt 2 ), za wyjątkiem likwidacji pieców 
kaflowych lub trzonów kuchennych, dla których wymagany jest protokół wykonania prac likwidacyjnych 
lub dokumentacja fotograficzna. Piece kaflowe mogą pozostać w pomieszczeniu po odcięciu przewodu 
kominowego, 

4. Kserokopię certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań, potwierdzające spełnienie 
wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, 

5. W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty lub oryginały wyżej 
wymienionych dokumentów, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np.: 

1) kserokopia zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu, 

2) specyfikacja do faktury VAT (zestawienie materiałów stanowiące integralną część faktury - 
zawierające dane z faktury: nr faktury, data wystawienia, dane nabywcy i sprzedawcy) sporządzona przez 
wystawcę faktury, 

3) kopia zgłoszenia obiektu budowlanego do użytkowania właściwemu organowi architektoniczno-
budowlanemu lub kopia pozwolenia na użytkowanie obiektu wydana przez organ architektoniczno-
budowlany. 

 
OŚWIADCZENIE RODO 

1) Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 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 
(zwanego dalej RODO) informuje się, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą w Mikołowie, 
Rynek 16, reprezentowany przez Burmistrza Miasta; 

2) Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach 
ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych pisemnie na adres: Grzegorz Szymański – 
Inspektor Ochrony Danych 43-190 Mikołów, Rynek 16, osobiście w p. 29 w Urzędzie Miasta Mikołów przy 
Rynek 16, telefonicznie pod nr tel. 32-324-84-22 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail 
grzegorz.szymanski@mikolow.eu; 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b), co 
oznacza, że Pani/Pana dane osobowe są Administratorowi niezbędne do zawarcia i wykonania umowy 
zawieranej z Administratorem w przedmiocie udzielenia celowej dotacji z budżetu gminy na 
dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem 
w zakresie wykonania umowy, pracownikom upoważnionym do przetwarzania, a także podmiotom 
będącym dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do 
przetwarzania danych w ramach zawartych z nimi umów; Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane 
także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej korespondencji. 
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5) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji w sposób 
zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu; 

6) Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski i UE 
ani organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy oraz po 
tym okresie przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania 
dokumentów urzędowych (10 lat). 

8) Posiada Pani/Pan: 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 

prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 

prawo do żądania usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne do 
wykonania umowy oraz realizacji celu obowiązkowego archiwizowania dokumentów urzędowych, 

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na 
danych stosownie do złożonego wniosku), 

prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora. 

Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów 
z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może 
Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana 
danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego 
wniosku o skorzystanie, z któregoś z ww. praw. 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony 
danych osobowych; 

10) Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do prawidłowego 
i skutecznego zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonania. Konsekwencją niepodania wymaganych 
przez Administratora danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
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