
UCHWAŁA NR LII/418/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 14 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Staszów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 400a ust. 1, pkt 21, art. 403 ust. 2, ust. 4-6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zmianami1)) oraz 
art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze 
zmianami2)), Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje: 

§ 1.  

1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 
z ochroną powietrza, zawarte w ”Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Staszów na 
wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta 
i gminy Staszów", stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Staszów na dofinansowanie kosztów inwestycjina wymianę źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Staszów, 
stanowiący odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3.  

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019r., poz. 1815, Dz. U. z 2020r., 

poz. 1565; poz. 1378, poz. 2127, M.P z 2020r., poz. 961, poz. 899, Dz.U z 2021r., poz. 2338, poz. 868, poz. 802, 
poz. 1047, poz. 1162, poz. 1535, poz. 1642 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r., poz. 1535 
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         Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/418/2021
         Rady Miejskiej w Staszowie
         z dnia 14 października 2021roku

Regulamin udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Staszów na wymianę systemów

grzewczych w celu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza 

na terenie miasta i gminy  Staszów.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. O dotację celową (dalej:  dotacja)  mogą ubiegać się osoby fizyczne,  wspólnoty mieszkaniowe,

osoby prawne,  przedsiębiorcy  oraz  jednostki  sektora  finansów publicznych będące  gminnymi lub

powiatowymi osobami prawnymi (dalej: wnioskodawca).

2.Dotacja będzie stanowiła:

a) pomoc de minimis jeżeli wsparcie będzie udzielone na rzecz podmiotu prowadzącego działalność

gospodarczą  w  odniesieniu  do  nieruchomości/lokalu  mieszkalnego/lokalu  użytkowego

wykorzystywanej /go do prowadzenia działalności gospodarczej, (dalej: pomoc de minimis)

b) pomoc de minimis w rolnictwie jeżeli wsparcie będzie udzielone na rzecz podmiotu prowadzącego

działalność  wytwórczą  w  rolnictwie  w  odniesieniu  do  nieruchomości/lokalu  mieszkalnego/lokalu

użytkowego wykorzystywanej /go do realizacji zadań związanych z tą działalnością. (dalej:  pomoc

de minimis w rolnictwie i rybołówstwie).

c) pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa  jeżeli wsparcie będzie udzielone na rzecz podmiotu

prowadzącego działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury na realizację zadań   związanych

z tą działalnością.(dalej: pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie).

3.Podmiot ubiegający się  o udzielenie dotacji stanowiącej:

1)    pomoc  de  minimis  dołącza  do  wniosku   o  udzielenie  dotacji,  dokumenty,  o  których  mowa

w art.  37 ust.  1  ustawy z  dnia  30  kwietnia  2004 roku o  postępowaniu  w sprawach dotyczących

pomocy publicznej (Dz.U z 2021 poz.743).

2)   pomoc  de  minimis  w  rolnictwie  i  rybołówstwie  dołącza  do  wniosku   o  udzielenie  dotacji,

dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U z 2021 poz.743).
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§ 2

Zasady udzielania dotacji celowej i jej wysokość

1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni

poprzez wymianę źródła ciepła tj. kotła lub paleniska obsługującego paliwo stałe na niskoemisyjne,

ekologiczne, wysokosprawne źródło ciepła (kondensacyjne kotły gazowe oraz pompy ciepła) wraz

z jego montażem i uruchomieniem.

2. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania:

1)  nieruchomość/lokal  mieszkalny/lokal  użytkowy,  której/go  dotyczy  wymiana  źródła  ciepła  jest

położona/y na terenie miasta i gminy Staszów;

2) Wnioskodawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony  środowiska  (Dz.U.  z  2020r.  poz.  1219,  ze  zmianami),  wymienionym w  §1 ust.1

Regulaminu;

3)  nieruchomość/lokal  mieszkalny/lokal  użytkowy,  której/go  dotyczy  wymiana  źródła  ciepła  jest

ogrzewana/y piecem/kotłem na paliwo stałe,  który nie spełnia warunków 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;

4) wnioskodawca nie korzystał z dotacji celowej przyznawanej na podstawie niniejszego regulaminu

albo z innych źródeł dofinansowania na  nieruchomość/lokal mieszkalny/lokal użytkowy, której/go

dotyczy wymiana źródła ciepła.

3. Dofinansowanie odbywa się na podstawie umowy dotacyjnej, o której mowa w art. 250 ustawy

o finansach publicznych, zawartej pomiędzy Gminą Staszów  a Wnioskodawcą.

4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy Staszów w danym roku

budżetowym.  W przypadku  wyczerpania  środków  finansowych  na  dany  rok,  kompletne  wnioski

o udzielenie dotacji rozpoznawane będą negatywnie stosownie do postanowień §4 ust. 10. 

5. Dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż do 50 % poniesionych kosztów zakupu

urządzenia wymienionego w §2 ust. 1, jego montażu i uruchomienia oraz kosztów przyłącza do sieci

gazowej,  ale w wysokości  nie większej niż 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),

z zastrzeżeniem zdania drugiego. Dotacja może być przyznana w wysokości wskazanej we wniosku,

niższej niż określona w zdaniu poprzednim.

6. Dotacja, dla inwestycji  wskazanej w ust. 1, może nastąpić po spełnieniu kryteriów wymienionych

w regulaminie  oraz łącznym spełnieniu poniższych wymagań:

1) zakupie fabrycznie nowego źródła ciepła posiadającego atesty dopuszczające go do użytku wraz

z udzieloną gwarancją, jego montaż wraz z niezbędnymi elementami kotłowni i uruchomienie,
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2)  trwałej  likwidacji  zdemontowanego  kotła  lub  paleniska  opalanego  paliwem  stałym,  zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.

7. W zakresie w jakim uchwała przewiduje udzielenie dotacji stanowiącej:

1)    pomoc de minimis,   przepisy uchwały mają zastosowanie do dnia 31 grudnia 2023 zgodnie

z okresem obowiązywania Rozporządzenia Komisji  (UE) Nr1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

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

2)  pomoc de minimis w rolnictwie i  rybołówstwie,  przepisy uchwały mają zastosowanie do dnia

31 grudnia 2022 r.  tj.  do dnia stosowania Rozporządzenia Komisji  (UE) 717/20143, zmienionego

rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2020/20084.

§ 3

Zasady aplikowania o dotację

1.  Podmioty,  wskazane w § 1 ust.  1,  ubiegające się  o  uzyskanie dotacji  na inwestycje  określoną

w § 2 ust. 1 składają pisemny wniosek o udzielenie dotacji stanowiący załącznik nr 1 do uchwały

oraz  dokumenty,  o  których  mowa  w  §1  ust.3  pkt.1)  lub  pkt.2)  w  sytuacji  gdy  dotacja  stanowi

odpowiednio   pomoc  de  minimis  lub  pomoc  de  minimis  w  rolnictwie  i  rybołówstwie.  Wniosek

o udzielenie dotacji należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji. 

2. Druki wniosków o których mowa w §1 ust.2 uchwały do pobrania dostępne są:

1) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów

2) na stronie internetowej www.  staszow.pl  

3.  Dotacja  celowa  nie  obejmuje  kosztów  opracowania  projektu  instalacji,  wymaganych  prawem

pozwoleń, nadzoru budowlanego itp.

4. Podmiot ubiegający się o dotację zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem

oraz stosowania się do określonego w nim trybu, terminów i zasad.

5. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w terminie  do dnia

15 października danego roku, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6.  Wniosek o udzielenie  dotacji  w 2021 roku składa się  do Burmistrza Miasta  i  Gminy Staszów

w terminie  do dnia 15 listopada 2021 roku.

7.Wniosek  o udzielenie dotacji należy wnieść:

a) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów przy ulicy Opatowskiej 31, 28-200 Staszów

albo 

b) przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na

adres : Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie przy ulicy Opatowskiej 31, 28-200 Staszów albo

c) na elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ESP: /7uv0r0v2ae/skrytka 

8. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dotacji składany jest przez pełnomocnika konieczne jest

przedłożenie pełnomocnictwa.
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9.  Wnioskodawca  zostanie  wezwany  do  uzupełnienia  braków  formalnych  wniosku  o  udzielenie

dotacji,  w  terminie  5  dni  od  dnia  doręczenia  mu  wezwania.  Nieusunięcie  wskazanych  braków

w  powyższym  terminie  skutkować  będzie  pozostawieniem  wniosku  o  udzielenie  dotacji  bez

rozpoznania.  W sytuacji  uzupełnienia  wniosku  o  udzielenie  dotacji  we wskazanym terminie  datą

wpływu wniosku o udzielenie dotacji jest data jego pierwotnego złożenia. 

10. Wniosek o udzielenie dotacji podlega odrzuceniu, jeżeli:

1) został złożony po terminie,

2)  Wnioskodawca  wyczerpał  limity  udzielanej  pomocy  de  minimis  lub  de  minimis  w rolnictwie

i rybołówstwie,

3)  wnioskodawca  korzystał  z  dotacji  przyznawanej  na  podstawie  niniejszego  regulaminu  albo

z innych źródeł dofinansowania na nieruchomość/lokal mieszkalny/lokal użytkowy, którego dotyczy

wymiana źródła ciepła.

9. O odrzuceniu wniosku o udzielenie dotacji  albo o jego  pozostawieniu  bez rozpoznania Burmistrz

Miasta i Gminy Staszów informuje Wnioskodawcę na piśmie wskazując przyczynę odrzucenia  albo

jego pozostawienia bez rozpoznania.

§ 4

Tryb postępowania

1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji następuje według kolejności ich wpływu, w miarę

posiadanych środków finansowych, przy uwzględnieniu kryteriów określonych w §2, oraz poniższych

zasad. 

2.  Warunkiem przyznania dotacji  na realizację  Inwestycji  jest  łączne spełnienie  niżej  wskazanych

wymogów :

a) złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji oraz dokumentów, o których mowa w §1 ust.3

pkt.1)  lub  pkt.2)  w  sytuacji  gdy  dotacja  stanowi  odpowiednio   pomoc  de  minimis  lub  pomoc

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,

b)  zawarcie z Gminą Staszów  umowy o udzieleniu dotacji i jej realizacja na zasadach określonych

w umowie i w niniejszym regulaminie ,

c)  rozliczenie  dotacji  poprzez  złożenie  kompletnego  wniosku   o  rozliczenie  dotacji  wraz

z załącznikami wskazanymi w §5 ust. 5.

3. W celu rozpoznania wniosku o udzielenie dotacji, jak i wniosku o rozliczenie dotacji  Burmistrz

Miasta i Gminy Staszów  powołuje Komisję.

4. Komisja jest organem opiniodawczo - doradczym i wydana przez nią opinia nie jest wiążąca.

5.  Komisja dokonuje oceny wniosków na bieżąco,  w terminie 5 dni  od daty wpłynięcia wniosku

i niezwłocznie przedkłada swoją opinię Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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6.  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w terminie 3 dni od dnia przedłożenia opinii przez Komisję

w zakresie  danego wniosku (tj.  wniosku o udzielenie  dotacji  albo wniosku o rozliczenie dotacji)

podejmuje odpowiednio decyzję o:

1)  zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu  wniosku  o  udzielenie  dotacji  do  zawarcia  umowy

o dotację,

2) rozliczeniu/nierozliczeniu wniosku o udzielenie dotacji i przyznaniu dotacji/nieprzyznaniu dotacji.

9.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  ma  prawo  podjąć  decyzję  bez  konieczności  zasięgnięcia

wcześniejszej opinii Komisji.

10.  W przypadku negatywnego rozpoznania  wniosku o udzielenie  dotacji,  z  przyczyn innych niż

wskazane w §3 ust. 9 i ust.10, np.: wyczerpania środków finansowych,  Burmistrz Miasta i Gminy

Staszów zawiadomi  pisemnie wnioskodawcę podając przyczyny rozstrzygnięcia.

11.  W  przypadku  pozytywnego  rozpoznania  wniosku  o  udzieleniu  dotacji,  Burmistrz  Miasta

i  Gminy  Staszów  zawiadomi  Wnioskodawcę  o  rozstrzygnięciu  i  wezwie  do  podpisania  umowy

o  dotacje  w  określonym w zawiadomieniu  terminie.  Niedotrzymanie  terminu  podpisania  umowy

o  dotację  uznane  będzie  za  rezygnację  wnioskodawcy  z  ubiegania  się  o  dotacje,  chyba  że

wnioskodawca przed upływem wskazanego terminu ustali inny termin podpisania umowy. Umowa

o dotację stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia realizacji inwestycji przez wnioskodawcę.

§ 5

Sposób rozliczania dotacji

1. W celu rozliczenia dotacji, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy

Staszów  wniosek  o  rozliczenie  dotacji  w  terminie  do  dnia  15  listopada  danego  roku,

z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.W celu rozliczenia dotacji  w 2021 roku, wnioskodawca zobowiązany jest  złożyć do Burmistrza

Miasta i Gminy Staszów wniosek o rozliczenie dotacji w terminie do dnia 15 grudnia 2021 roku.

3.Wnioski  o rozliczenie dotacji należy wnieść:

a)  osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Staszów przy ulicy Opatowskiej 31, 28-200 Staszów

albo 

b) przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na

adres : Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie przy ulicy Opatowskiej 31, 28-200 Staszów albo

c) na elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ESP: /7uv0r0v2ae/skrytka. 

4. W przypadku, gdy wniosek o rozliczenie dotacji składany jest przez pełnomocnika konieczne jest

przedłożenie pełnomocnictwa.
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5.  Do wniosku o rozliczenie dotacji, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,  należy załączyć:

1) protokół odbioru wykonanego systemu ogrzewania przez osobę uprawnioną,  jeżeli taki wymóg

wynika  z  obowiązujących  przepisów  prawa,  oraz  inne  dokumenty  potwierdzające  wykonanie

inwestycji,  w  zależności  od  rodzaju  instalowanego  nowego  urządzenia  grzewczego  np.:  karta

gwarancyjna,  protokół  montażu,  protokół  odbioru  technicznego,  protokół  kominiarski,  protokół

badania  szczelności  instalacji  gazowej  zasilającej  urządzenie,  poświadczenie  wydane  przez

uprawnionego  instalatora.  W  wypadku  instalacji  kotła  gazowego  zasilanego  z  sieci  gazowej,

wystarczające  jest  okazanie  umowy  kompleksowej  na  sprzedaż  i  dostarczenie  paliwa  gazowego

z podmiotem, z którym Polska Spółka Gazownictwa posiada zawartą umowę na świadczenie usługi

dystrybucji paliwa gazowego;

2)  kopię  faktury  lub  rachunku,  potwierdzającego poniesienie  kosztów zakupu nowego urządzenia

grzewczego ze wskazaniem jego ceny;

3) dowód likwidacji systemu ogrzewania na paliwo stałe, w szczególności potwierdzenie złomowania

usuniętego kotła na paliwo stałe;

4)  zdjęcia  dokumentujące  stan  przed  wymianą  kotła  lub  paleniska  obsługującego  paliwo  stałe

(3 szt.) oraz zdjęcia dokumentujące stan po jego wymianie (3 szt.)

6.   Dokumenty, o których mowa w ust.  5 pkt 1-4 należy przedłożyć w oryginale do wglądu oraz

dołączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznie przez wnioskodawcę oraz

opatrzone datą.

7.  Daty dokonania czynności określonych w ust.  5 (data zakupu kotła,  dowód likwidacji  systemu

ogrzewania  na  paliwo  stałe,  zawarcie  umowy  kompleksowej  na  dostawę  paliwa  gazowego  itd.),

powinny mieć miejsce pomiędzy datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji, a datą złożenia wniosku

o jej rozliczenie.

8.  Wnioskodawca  zostanie  wezwany  do  uzupełnienia  braków  formalnych  wniosku  o  rozliczenie

dotacji,  w  terminie  5  dni  od  dnia  doręczenia  wezwania.  Nieusunięcie  wskazanych  braków

w  powyższym  terminie  skutkować  będzie  pozostawieniem  wniosku  o  rozliczenie  dotacji  bez

rozpoznania. Pozostawienie wniosku o  rozliczenie dotacji bez rozpoznania jest równoznaczne z nie

przyznaniem dotacji.

9. Wniosek o rozliczenie dotacji , podlega odrzuceniu, jeżeli został złożony po terminie.  Odrzucenie

wniosku o rozliczenie dotacji jest równoznaczne z nieprzyznaniem dotacji.

10.  O  odrzuceniu  wniosku  o  rozliczenie  dotacji   albo  o  jego   pozostawieniu   bez  rozpoznania

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  informuje  wnioskodawcę  na  piśmie  wskazując  przyczynę

odrzucenia  albo jego pozostawienia bez rozpoznania. 

11. W przypadku pozytywnego rozpoznania wniosku o rozliczenie dotacji Burmistrz Miasta i Gminy

Staszów zawiadomi wnioskodawcę na piśmie o przyznaniu dotacji. 
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12. W przypadku negatywnego rozpoznania wniosku o rozliczenie dotacji,  z przyczyn innych niż

wskazane w ust.8 i ust.9,  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zawiadomi wnioskodawcę na piśmie

wskazując przyczynę nieprzyznania dotacji.

13. Do wniosku o rozliczenie dotacji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia §4 ust. 3- 9.

14.  Dotacja  przekazywana  jest,  przelewem  na  wskazany  w  umowie  rachunek  bankowy

Wnioskodawcy albo w kasie  Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,  w terminie do 31 grudnia danego

roku.
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          Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/418/2021
         Rady Miejskiej w Staszowie
          z dnia 14 października 2021 roku

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia
emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Staszów

Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie wniosku. Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie wniosku może skutkować pozostawieniem
go bez rozpoznania, zgodnie z postanowieniem Regulaminu.

Wnioskodawca: 
Imię  i  nazwisko  ...............................………….....................................................................................  
PESEL  ..................................................................................................................……….…………....….....  
Seria  i  nr  dowodu  osobistego........................................................................………….…................  
Adres  zamieszkania:  ulica  ....................…..............  nr  domu  ...............................…..................  
miejscowość  ......................................................  kod  pocztowy  .........................………..................  
nr telefonu ................................................. e-mail ................................................………..….………...…........ 

Osoba fizyczna

Wspólnota mieszkaniowa

Osoba prawna

Przedsiębiorca

1. Dane podstawowe
Lokalizacja inwestycji

Miejscowość Ulica

Nr budynku Kod pocztowy

Numer księgi wieczystej

Tytuł prawny nieruchomości

2.Charakterystyka zadania planowanego do wykonania
Rodzaj inwestycji:

Wymiana źródła ciepła

Obecne źródło ciepła:

Piec węglowy Piec na inne paliwa stałe 

Wymienić jakie:

Obecna moc pieca: [kW]:

Planowane źródło ciepła:

Jakie (wpisać rodzaj):

Planowana moc [kW]:

3. Planowane koszty realizacji zadania
L.p. Koszty realizacji zadania Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto

1.

2.

RAZEM
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4. Oświadczenia
L.p. Treść oświadczenia Czytelny podpis Wnioskodawcy

1. Realizując  powyższe  zadanie  oświadczam,  iż  nie  mam
możliwości  odzyskania  w  żaden  sposób
poniesionego kosztu podatku od towaru i usług [VAT].

2. Oświadczam,  że  korzystałem/nie  korzystałem  z  dotacji
celowej  przyznawanej  na  podstawie  niniejszego
regulaminu  albo  innego  źródła  dofinansowania  na
nieruchomość/lokal  mieszkalny/lokal  użytkowy,  której/go
dotyczy wymiana źródła ciepła.

5. Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości
Oświadczam,  że  posiadam  prawo  do  dysponowania  nieruchomością/lokalem  mieszkalnym/lokalem
użytkowym  oznaczoną/oznaczonym  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  jako  działka/i  nr
…………………………………………………….. w obrębie
ewidencyjnym …………………………………….. wynikające z tytułu:
1.  własności,
2.  współwłasności …………………………………………………………………………………….

(wskazanie współwłaściciela – imię, nazwisko i adres)

oraz dysponuję ich zgodami, które przedstawiam w załączeniu,
3.  użytkowania wieczystego ……………………………………………………………………….. ,
4.  trwałego zarządu ………………………………………………………………………………… ,
5.  ograniczonego prawa rzeczowego ………………………………………………………………. ,
wynikające  z  następujących  dokumentów  potwierdzających  powyższe  prawo  do  dysponowania
nieruchomością: ……………………………………………………………………………………. .

6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej/rolniczej*
W  związku  z  ubieganiem  się  o  przyznanie  dotacji  celowej  na  wymianę  systemów   grzewczych
w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Staszów oświadczam, iż
prowadzę/nie prowadzę działalność gospodarczą/rolniczą* pod nazwą:
…………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie  oświadczam,  iż  działalność  gospodarcza  jest  prowadzona  w  miejscu  realizacji
inwestycji, tj. [adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej] ………………………………           
…………………………………………………………………………………………………………

7.  Oświadczenie o posiadanym kotle lub palenisku opalanym paliwem stałym
Oświadczam, że posiadam kocioł lub palenisko opalane ………………………………… (podać rodzaj
paliwa stałego) marki…………………………………………… (podać markę kotła).
Jednocześnie  deklaruję  trwałe  usunięcie  kotła  lub  paleniska  nie  później  niż  do  dnia  zakończenia
realizacji inwestycji.

* niepotrzebne skreślić
ZGODA

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO)  przez  Urząd  Miasta  i  Gminy
w Staszowie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail, numeru telefonu)
w celu  udzielenia dotacji celowej  na wymianę systemów  grzewczych w celu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń  powietrza  na  terenie  miasta  i  gminy  Staszów i  do  kontaktu  telefonicznego  lub
elektronicznego bądź listownego w celu przekazywania informacji o składanym wniosku.

………………………………………..
     czytelny podpis Wnioskodawcy
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Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem  Państwa  danych  jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Staszów  z  siedzibą
ul. Opatowska 31, 08-200 Staszów, tel. 15 864 83 05, email: biuro@staszow.pl;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za  pośrednictwem
adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  inwestycji  pn.:  „Wymiana
systemów  grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta
i gminy Staszów”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e tj. w celu wykonania zadania realizowanego
w  interesie  publicznym  lub  w  ramach  sprawowania  władzy  publicznej  powierzonej
administratorowi. 

4) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych tj. dane będą przechowywane wieczyście.  

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym - profilowaniu.

6) Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych,  przysługują Państwu następujące
prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2,

00-193  Warszawa),  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  danych  osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

e) usunięcie danych w sytuacjach określonych przez art. 17 RODO.
8) Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  w  związku  z  ciążącym  na  Administratorze

obowiązkiem  prawnym jest  obowiązkowe,  a  ich  nieprzekazanie  skutkować  będzie  brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.

                                                                                              ………………………………………..
data i czytelny podpis Wnioskodawcy
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          Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/418/2021
           Rady Miejskiej w Staszowie
           z dnia 14 października 2021 roku

WNIOSEK 
o rozliczenie dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia niskiej

emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy  Staszów

…………………………………..
(miejscowość i data)
…………………………………..
(imię i nazwisko)
…………………………………..
(adres)

Oświadczam,  iż  dokonałem/am wymiany  pieca  węglowego/gazowego/………………[wpisać  jaki]
na piec gazowy, co potwierdzam przedstawiając kserokopie faktury oraz dowód uiszczenia opłaty za
fakturę:
Nr …………….. z dnia……………….. wartość faktury brutto………………………….. .

Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy prowadzony w banku ……………………………..
pod numerem …………………………………………………………………………………………

Adnotacje Urzędu.
(wypełnia Urząd)

Wartość faktury     
w PLN

Kwota 
dofinansowania

Zatwierdzam  kwotę  dofinansowania  ……………………………………………  do  wpłaty  na
wskazany nr konta przez Wnioskodawce.

…………………………………………..
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)   
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219 ze zmianami) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy do zadań własnych 
gmin w zakresie określonym w ustawie. W myśl art.403 ust. 4 i 5 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 (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 
305 ze zmianami) z budżetu gminy. Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria 
wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 
rozliczania, muszą być określone przez radę gminy w drodze uchwały. Podjęcie przedmiotowej uchwały 
umożliwi udzielanie  wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć mających na celu 
osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z niskiej 
emisji. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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