
UCHWAŁA NR X/110/19
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć 
związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kożuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 403 ust. 2 i ust. 4-6 w związku 
z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.1)) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Kożuchów na 

dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji, realizowanych na 

terenie miasta i gminy Kożuchów, obejmujących wymianę nieekologicznego źródła ciepła, 

zasilanego paliwem stałym lub biomasą, na proekologiczne: 

1) kotły gazowe; 

2) kotły na lekki olej opałowy; 

3) piece zasilane prądem elektrycznym; 

4) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami, co najmniej jak dla 

kotłów 5 klasy (wg normy PN-EN 303-5:2012) i wyższe, wyposażone w automatyczny 

podajnik paliwa.

2. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup nowego źródła ciepła (urządzenia grzewczego tj. 

kotła, pieca) tzn. fabrycznie nowego i zamontowanego po raz pierwszy, spełniającego PN-EN 

303-5:2012 i dopuszczonego do użytkowania na terenie Polski. 

3. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty wskazane w art. 403 ust.4 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. 

4. W przypadku, gdy przedsięwzięcie będzie realizowane w lokalu mieszkalnym lub 

użytkowym znajdującym się w budynku wielorodzinnym, wymagana jest zgoda wszystkich 

współwłaścicieli nieruchomości, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu 

Wnioskodawcy, któremu została udzielona ww. zgoda. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 534, poz. 650, poz. 
1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590, poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722, poz. 2161; z 2009 r. Nr 130, poz. 
1070; z 2016 r., poz. 2255; z 2017 r., poz. 1999; z 2019r., poz.  42, poz. 412, poz. 452.



5. Warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła 

w nieruchomości objętej dotacją, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą za wyjątkiem: 

wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjne przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców 

przedstawiających wysokie walory estetyczne lub pieców objętych ochroną konserwatora 

zabytków (w przypadku pieca kaflowego konieczne jest odłączenie pieca od przewodu 

kominowego). 

6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru 

nowego źródła ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację 

wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Na wnioskodawcy 

spoczywa także obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji wymaganej prawem 

i uzyskania wymaganym prawem opinii, pozwoleń i zgłoszeń. 

7. Dotacja udzielana jest tylko raz dla odrębnego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego 

lub wielorodzinnego. 

8. Warunkiem otrzymania dotacji, jest brak korzystania przez Wnioskodawcę 

z dofinansowania / dotacji z innych źródeł na ten sam rodzaj wydatków (zakaz tzw. 

podwójnego finansowania).

§ 2. 1. Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć związanych 

z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kożuchów ze środków budżetu Gminy 

Kożuchów będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Kożuchów w danym roku kalendarzowym. 

3. Informacje o naborze wniosków określająca w szczególności sposób, miejsce i termin 

składania zgłoszeń, zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. 

§ 3. 1. Wnioskodawca może uzyskać dotacje po udokumentowaniu i poniesieniu kosztów 

zakupu nowego źródła ciepła, o którym mowa w § 1 ust. 1, przy czym ustala się: 

a) dla budynków jednorodzinnych kwota 2 000,00 zł brutto (słownie : dwa tysiące złotych 
brutto); 

b) dla lokali mieszkalnych w bloku wielorodzinnym składającym się od dwóch do czterech 
mieszkań kwota 2 000,00 zł brutto (słownie : dwa tysiące złotych brutto) na każdy lokal; 

c) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny – powyżej 5 mieszkań, 
kwota 5 000,00 zł brutto (słownie pięć tysięcy złotych brutto) na budynek wielorodzinny.



2. Wysokość przekazanej Wnioskodawcy dotacji będzie ustalona na podstawie faktycznie 

poniesionych kosztów kwalifikowanych, weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez 

Wnioskodawcę faktur lub rachunków zawierających wykaz poniesionych kosztów. 

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych do realizacji 

przedsięwzięcia, obejmujących: 

1) koszty demontażu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą 

(wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem), 

2) koszt zakupu i montażu nowoczesnego źródła ciepła, 

3) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną 

aparaturą kontrolno – pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na 

paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło 

budynki wielorodzinne,

4. Dofinansowaniu nie podlegają: 

1) sporządzenie dokumentacji w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano – 

wykonawczy przyłącza lub montażu instalacji), 

2) koszt nadzoru nad realizacją, 

3) koszt zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, 

4) koszt przyłączy gazowych i energetycznych, 

5) koszt transportu i robót wykonanych siłami własnymi przez wnioskodawcę, 

6) zmiana lub modernizacja sposobu ogrzewania w budynkach mieszkalnych posiadających 

dwa źródła w tym jedno ekologiczne, 

7) zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego, 

8) wymiana starego pieca na ogrzewanie ekologiczne w nowo wybudowanych i oddanych do 

użytkowania budynkach tj. po roku 2015.

§ 4. 1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać do Burmistrza Kożuchowa na 

odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, do dnia 30 września 

roku poprzedzającego rok, w którym dotacja celowa będzie udzielona, z zastrzeżeniem, że na 

rok 2019 wnioski należy składać do 30 czerwca 2019r. Wniosek o udzielenie dotacji celowej 

nie może obejmować przedsięwzięć zrealizowanych. 



2. Wniosek nierozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy, zostanie rozpatrzony 

w następnym roku kalendarzowym z zastrzeżeniem ust. 1. W przypadku zaistnienia sytuacji 

o której mowa w zdaniu pierwszym, Wnioskodawca zobowiązany jest na pisemne wezwanie 

Gminy w terminie do 30 września danego roku, potwierdzić aktualność wniosku. 

3. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu 

wnioskodawcy do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania, pozostaną bez rozpatrzenia. 

4. Wnioski rozpatrywane będą przez Komisję ds. oceny wniosków i rozliczenia dotacji, 

zwana dalej Komisją powołaną przez Burmistrza Kożuchowa. 

5. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku lub 

jego odrzuceniu. 

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie podpisana z Wnioskodawcą umowa 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia. 

7. Nieprzystąpienie wnioskodawcy do zawarcia umowy o której mowa w ust. 6, w terminie 

14 dni (licząc od dnia otrzymania umowy) uznaje się za rezygnację z uzyskania 

dofinansowania. 

§ 5. W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielenie pomocy 

stanowi pomoc de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 

18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, tzw. ogólne rozporządzenia o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 

z 24.12.2013) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 z póź. zm.). 

§ 6. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do dostarczenia wraz 

z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go latach podatkowych albo o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r., 

w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 



minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) oraz formularza stanowiącego załącznik do 

niniejszego rozporządzenia.

§ 7. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy 

de minimis rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 

dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de 

minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis rybołówstwie, jakie 

otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) złożenia informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa 

w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810) oraz formularza stanowiącego załącznik do 

niniejszego rozporządzenia.

§ 8. Pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały, wobec obowiązywania 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r., w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, (Dz. Urz. UE L Nr 352/9 

z 24.12.2013), do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością stosowania jego przepisów 

w 6 miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, udzielana będzie, na 

zasadach przewidzianych w uchwale, do dnia upływu wskazanego powyżej terminu. 

§ 9. 1. Po zakończeniu zadania, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie przedsięwzięcia, w szczególności: 

a) fakturę VAT/ rachunek za zakup nowego źródła ciepła, wskazujące wnioskodawcę jako 
nabywcę wraz z potwierdzeniem realizacji zapłaty, 

b) w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwo stałe lub biomasę, 
opinie zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu 
kominowego, 

c) w przypadku  ogrzewania na gaz, umowy na dostarczenie gazu do celów grzewczych, 

d) w przypadku ogrzewania na paliwa stałe (ekogroszek, biomasa) kserokopię certyfikatu lub 
sprawozdania z przeprowadzonych badań potwierdzających, że zainstalowany kocioł 
spełnia wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, wydanych 
przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację, 



e) w przypadku pozostawienia dotychczasowego źródła ciepła z przyczyn określonych 
w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały, opinię kominiarską potwierdzającą trwałe usunięcie 
połączenia pieca z przewodem kominowym, 

f) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości 
wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami, 

g) pozwolenie na budowę lub zgłoszenia ( jeżeli jest wymagane).

2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji, wnioskodawca 

zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu. 

3. Nieuzupełnienie wniosku o rozliczenie dotacji lub uzupełnienie go po upływie terminu 

wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 2, będzie traktowane jako podstawa do 

odmowy wypłaty przyznanej dotacji. 

4. Odbioru końcowego przedsięwzięcia dokonuje Komisja na podstawie przedstawionych 

przez Wnioskodawcę dokumentów, potwierdzających wykonanie przedsięwzięcia, w terminie 

30 dni od daty złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, o której mowa w ust. 1. 

5. Wypłata dofinansowania nastąpi po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, 

zaakceptowaniu przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów w terminie 14 dni licząc 

od dnia podpisania pozytywnego końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kożuchów.

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

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Ireneusz Drzewiecki



                                Załącznik nr 1 

         do Uchwały Nr X/110/19 

   Rady Miejskiej w Kożuchowie 

   z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 

 

         Kożuchów, dnia……………………….. 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów 

na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

  

I. Dane wnioskodawcy; 

1) imię i nazwisko/nazwa*…………………………………………………………………………….. 

2) NIP*……………………………………… REGON*……………………………………………….. 

3) adres zamieszkania/siedziby*; 

………………………………………………………………………………………………………… 

/miejscowość, ulica, nr domu/nr lokalu/ 

4) numer telefonu kontaktowego……………………………………………………………………… 

II. Lokalizacja zadania 

a) nr ewidencyjny działki……………………………obręb………………………………………….. 

b) miejscowość…………………………………………………………………………………………. 

c) ulica, nr domu/nr lok………………………………………………………………………………… 

d) nr księgi wieczystej…………………………………………………………………………………. 

e) czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania prowadzona jest 

działalność gospodarcza – tak / nie*, 

f) powierzchnia pomieszczenia/pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza w m2  

III. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwie); 

     □ dom jednorodzinny 

□  lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym 

□  budynek wielorodzinny, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni, 

liczba lokali (jaka?)…………… 

IV. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwie); 

□ własność; 

□ współwłasność (wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli); 

V. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania; 

1) Rok budowy budynku…………………………….. 

2) Planowane do likwidacji źródła ciepła:  

□ piece kaflowe………………………………………………………….. szt., 

□ kominek………………………………………………………………… szt., 

□ kocioł stałopalny………………………………………………………. szt., 

□ inne źródło ciepła (jakie)……………………………………………. szt. 

3) Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła  (zaznaczyć właściwe); 

□ kocioł gazowy 



□ kocioł na lekki olej opałowy, 

□ piec zasilany prądem elektrycznym, 

□ kocioł na paliwa stałe 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012), 

□ rodzaj paliwa – ekogroszek, 

□ rodzaj paliwa - pellet, 

□ moc planowanej instalacji grzewczej………………. 

VI. Planowany termin realizacji zadania: 

1) data rozpoczęcia zadania………………………………………….., 

2) data zakończenia zadania………………………………………….. 

VII. Planowany koszt zadania – koszt zakupu nowego źródła ciepła……………………………zł 

(słownie złotych……………………………………………………………………………………….) 

VIII. Oświadczenia (właściwe zaznaczyć); 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Kożuchów-zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 określane jako 

„RODO”) dla potrzeb udzielenia dotacji. 

□ Oświadczam, że zapoznałem / am się z zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków 

budżetu gminy Kożuchów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie 

gminy Kożuchów określonymi w Uchwale Nr……………….. Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 

……………………2019r.  

□ Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej w lokalu/budynku mieszkalnym, w którym 

realizowane będzie zadanie. 

□ Oświadczam, że jestem / nie jestem *podatnikiem VAT, z tytułu realizacji dotowanego zadania 

przysługuje /nie przysługuje* mnie odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – 

dotacja obejmuje kwoty netto). 

IX.  Załączniki: 

1) W przypadku, gdy tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego przysługuje więcej niż 

jednemu współwłaścicielowi należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości 

udzieloną Wnioskodawcy . 

2) W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć: uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru 

zarządu – osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową,  uchwałę wspólnoty w sprawie 

wyrażenia zgody na zmianę źródła ciepła, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez 

członków wspólnoty, uchwalę udzielającą pełnomocnictwa zarządowi lub Zarządcy do składania 

wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia  i zawarcia umowy z Gminą Kożuchów oraz 

zestawienie lokali mieszkalnych osób wnioskujących o dofinansowanie. 

 

 

………………………………………………. 

*Niepotrzebne skreślić                   (Czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 



                                Załącznik nr 2 

         do Uchwały Nr X/110/19 

   Rady Miejskiej w Kożuchowie 

   z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 

         Kożuchów dnia……………………….. 

WNIOSEK 

o rozliczenie i wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów 

na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji 

 

I. Na podstawie umowy nr ……………………….. z dnia………………………………..  

o przyznaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kożuchów na dofinansowanie przedsięwzięcia 

realizowanego na terenie miasta i gminy Kożuchów, obejmujących wymianę nieekologicznego źródła ciepła, 

zasilanego paliwem stałym lub biomasą, na proekologiczne: (*zaznaczyć rodzaj źródła ciepła) 

□  kocioł gazowy* 

□  kocioł na lekki olej opałowy,* 

□  piec zasilany prądem elektrycznym,* 

□  kocioł na paliwa stałe 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012),* 

□  rodzaj paliwa – ekogroszek,* 

□  rodzaj paliwa - pellet,* 

 

Moc zainstalowanego źródła ciepła ………………..kW. 

 

Proszę o wypłatę dotacji do zainstalowanego i pracującego ekologicznego źródła ciepła 

w lokalu / budynku * mieszkalnym zlokalizowanym na działce ozn. nr ewid……………. poł. w obrębie 

…………………………………………………przy ul. ……………………………….. nr…………………… 

 

Dotacje proszę przekazać na konto bankowe…………………………………………………………………… 

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

II. Wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie zadania i poniesione koszty na zakup nowego źródła 

ciepła , których złożenie jest wymagane z niniejszym wnioskiem (właściwe zaznaczyć): 

a) faktura VAT / rachunek z wyodrębnieniem  wartości brutto za zakup nowego źródła ciepła, wskazujące 

wnioskodawcę jak o nabywcę, wraz z potwierdzeniem zapłaty (wpisać w tabeli): 

 

L.p. Nr 
faktury/rachunku 
wystawca faktury 

Data 
wystawienia 
faktury 

Nazwa 
towaru 

Kwota 
netto 

Kwota brutto Data zapłaty 

 
 
 
 
 

      

 

b) w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwo stałe lub biomasę opinię zakładu 

Kominiarskiego w zakresie prawidłowości  podłączenia do przewodu kominowego, 

c) w przypadku ogrzewania na gaz, umowy na dostarczenie gazu do celów grzewczych, 



d) w przypadku ogrzewania na paliwa stałe lub biomasę kserokopia certyfikatu lub sprawozdania z 

przeprowadzonych badań potwierdzających, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi klasy 5, wg kryteriów 

zawartych w PN – EN 303-5:2012, wydanych przez jednostkę posiadająca w tym zakresie akredytację, 

e) w przypadku pozostawienia dotychczasowego źródła ciepła tj. pieca kaflowego wykorzystywanego jako piec 

akumulacyjny przy ogrzewaniu elektrycznym, pieca posiadającego wysokie walory estetyczne lub pieca 

objętego ochrona konserwatorską, opinię kominiarską potwierdzającą trwałe usunięcie połączenia pieca z 

przewodem kominowym, 

f) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonanych robót 

z obowiązującymi przepisami i normami, 

g) pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (jeżeli jest wymagane), 

III. Oświadczam, że: 

a) zostały zlikwidowane wszystkie dotychczasowe źródła ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilane 

paliwami stałymi lub biomasą, 

b) poniesione koszty konieczne do realizacji zadania wymienione w części II niniejszego wniosku, nie zostały 

pokryte z innych źródeł finansowania. 

 

 

 

 

 

 

 

        …………………………………………………………. 

                (data i czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 



                                Załącznik nr 3 

         do Uchwały Nr X/110/19 

   Rady Miejskiej w Kożuchowie 

   z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

 

         Kożuchów dnia……………………….. 

 

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

(wypełnia współwłaściciel nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie) 

 

Ja niżej podpisany / a…………………………………………………………………………………………… 
             (imię i nazwisko) 

 

Zamieszkały / a…………………………………………………………………………………………………… 

     (adres: miejscowość, ulica nr domu nr lokalu, nr telefonu) 

 

 

Oświadczam, że 

będąc współwłaścicielem lokalu / budynku * mieszkalnego zlokalizowanego przy ul……………………………… 

w miejscowości…………………………………………………………….. działka ozn. nr ewid…………… położona 

w obrębie………………………………… . 

. 

Wyrażam zgodę na wymianę znajdującego się w w/w nieruchomości / lokalu nieekologicznego źródła, 

zasilanego paliwem stałym lub biomasą na proekologiczne, tj. (właściwe zaznaczyć) 

 

□  kocioł gazowy* 

□  kocioł na lekki olej opałowy,* 

□  piec zasilany prądem elektrycznym,* 

□  kocioł na paliwa stałe  5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012),* 

□  rodzaj paliwa – ekogroszek,* 

□  rodzaj paliwa - pellet,* 

Realizowana w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Kożuchów na dofinansowanie  przedsięwzięć 

związanych z ograniczeniem niskiej emisji. 

przez Pana/Panią………………………………………………………………………………………………….. 

   (imię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej na w/w zadanie) 

 

Jednocześnie oświadczam , że zapoznałem / am się z uchwałą nr …….. Rady Miejskiej w Kożuchowie 

z dnia ………………. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

przedsięwzięć  związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Kożuchów, i akceptuję 

postanowienia określone w w/w zasadach  

 

 

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

(data i miejscowość)          (czytelny podpis współwłaściciela) 

 

* W przypadku kilku współwłaścicieli, należy przedłożyć zgodę każdego z osobna 

 



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8,
9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości niemniejszej niż kwota wpływów z tytułu
opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin,
pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

W myśl art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
2077 ze zm.) z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące
w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada gminy
w drodze uchwały.

Dotacja celowa określona w niniejszej uchwale stanowi rodzaj zachęty do
podejmowania działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na obszarze Gminy
Kożuchów.

Projekt uchwały został uzgodniony z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w Warszawie – e-mail z dnia 5 marca 2019r., oraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Warszawie– pismo nr F.pp.0220.103.2019 z dnia 15 marca 2019r .

Podjęcie uchwały spowoduje wydatki finansowe z budżetu Gminy Kożuchów
związane z udzielaniem dotacji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.




