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UCHWAŁA NR XXVIII/169/2017
RADY GMINY RZĄŚNIA
z dnia 1 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych
źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) i art. 400a ust. 1 pkt 21
i 22 oraz art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r. poz. 672, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 478 i poz. 1936 oraz z 2016 r. poz. 831, poz. 903, poz. 1250,
poz. 1427, poz. 1933, poz. 1991, poz. 2255 i poz. 2260, M. P. z 2016 r. poz. 718 i poz. 992) - Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Rząśnia (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3518) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 2 punkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) kosztach kwalifikowanych (kwalifikowalnych) – rozumie się przez to planowane koszty fabrycznie
nowych urządzeń, niezbędnej armatury, robót budowlanych (w przypadku ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych), związanych bezpośrednio z realizowanym zadaniem wymiany źródła ciepła bądź
zakupem i montażem odnawialnego źródła energii, obejmujące w szczególności:
- w przypadku wymiany źródła ciepła: demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła
ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury, tj.: czopucha, zestawu pomp wymaganego do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zaworu trój-/czwórdrogowego, zaworu przelotowego i
zwrotnego, zespołu rurowego w obrębie kotłowni, izolacji rurociągów, montaż naczynia wzbiorczego,
zaworu bezpieczeństwa, osprzętu niezbędnego do zainstalowania nowego źródła ciepła, zbiornik na paliwo przy wymianie na kocioł gazowy i olejowy,
- w przypadku ogniw fotowoltaicznych: moduły PV, inwerter, systemy mocowania, zabezpieczenia,
przewody, montaż i konfiguracja wraz z przyłączem do sieci,
- w przypadku kolektorów słonecznych: zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych płaskich; zakup i montaż niezbędnej armatury, tj.: zestawu przyłączeniowego, podgrzewacza pojemnościowego,
czynnika grzewczego, zestawu do mocowania kolektorów, sterownika, grupy pompowej wymaganej do
prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczeństwa, zaworu trójdrogowego, reduktora ciśnienia, zespołu rurowego, izolacji rurociągów, osprzętu niezbędnego
do zainstalowania układu solarnego oraz montaż;”;
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2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do ubiegania się o dotację uprawniony jest Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 1, stale zamieszkujący (przebywający z zamiarem stałego pobytu w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.) i posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością,
umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością) – nie dotyczy to podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. b położoną na terenie Gminy Rząśnia,
na której będzie zainstalowane urządzenie będące przedmiotem dotacji, albo Wnioskodawca mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Rząśnia.”;
3) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Budynek, w którym będzie zainstalowane urządzenie stanowiące przedmiot dotacji, musi być zamieszkały i użytkowany jako budynek mieszkalny, i winien mieć nadany numer porządkowy dla posesji. W
przypadku gdy Wnioskodawcą jest podmiot wymieniony w ust. 1 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2, budynek, w którym będzie zainstalowane urządzenie stanowiące przedmiot dotacji może być używany do prowadzenia
działalności (statutowej lub gospodarczej) przez Wnioskodawcę.”;
4) § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dopuszcza się montaż urządzenia będącego przedmiotem dotacji w obrębie nieruchomości, na której
znajduje się budynek mieszkalny Wnioskodawcy, jeśli urządzenie będzie obsługiwać technicznie przedmiotowy budynek. Sytuacja taka jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy ze względów technicznych nie jest możliwy montaż urządzenia w budynku mieszkalnym (lub jego dachu).”;
5) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych
na terenie Gminy Rząśnia, polegającą na likwidacji starego źródła ciepła lub wszystkich starych źródeł ciepła i trwałym jego zastąpieniu przez nowe ekologiczne źródło ciepła, określone w § 2 pkt 6, tj.:
1) kocioł gazowy;
2) kocioł olejowy;
3) kocioł na biomasę (pellet i inne);
4) kocioł węglowy spełniający parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy.”;
6) § 5 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Wysokość dotacji dla wnioskodawcy na realizację zadań, o których mowa w § 4 ust. 2 wynosi:
1) w przypadku ogniw fotowoltaicznych maksymalnie o mocy do 4 kW - 80% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 20.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł brutto na 1 kW;
2) w przypadku kolektorów słonecznych - 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 10.000,00 zł brutto.”;
7) § 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
„5. W przypadku kotłów na paliwa stałe, o których mowa w§ 4 ust. 1 pkt 3 i 4, dotacja może zostać
udzielona, gdy spełniają one następujące warunki:
1) nowe urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012, a data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji;
2) nowe urządzenia powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie mogą posiadać rusztu
awaryjnego (dodatkowej komory spalania) ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.”;
8) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. W przypadku kotłów gazowych dotacja może być udzielona o ile zamontowane nowe urządzenia
spełniają wymogi dyrektywy ErP2015, a data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na
dzień składania wniosku o wypłatę dotacji.”;
9) § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W przypadku kotłów olejowych dotacja może być udzielona o ile zamontowane nowe urządzenia
spełniają wymogi dyrektywy ErP 2009/125/WE, a data potwierdzenia zgodności z wymaganą dyrektywą
jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji.”;
10) § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku kolektorów słonecznych nowe urządzenia winny posiadać ważny certyfikat, wydany
przez uprawnioną jednostkę certyfikującą potwierdzający, iż kolektory słoneczne posiadają zgodność z
normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN
12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark, a data potwierdzenia zgodności
z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji.”;
11) § 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W przypadku ogniw fotowoltaicznych dotacja może być udzielona o ile zamontowane nowe urządzenia posiadają zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646, a inwerter posiada zgodność z normą
PN-EN 500438, wydane przez właściwą jednostkę akredytacyjną, a data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji.”;
12) § 5 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Nie udziela się dotacji na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, określonych w § 4 ust. 2 pkt
1 i 2, w przypadku montażu na dachu, gdy pokrycie dachowe wykonane jest z eternitu, dachówki betonowej
lub onduliny.”;
13) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięcia, wymienionego w § 4 ust. 1 i ust. 2,
jest niezaleganie w opłatach lokalnych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a także innych należności wobec Gminy Rząśnia (w tym m.in. opłata za wodę lub ścieki).
2. Wnioskodawca w danym roku jednorazowo może ubiegać się o dotację na jedno przedsięwzięcie,
o którym mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2, w budynku mieszkalnym.
3. Wnioskodawca może ubiegać się o dotację tylko jeden raz na danego rodzaju przedsięwzięcie, o którym mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2.
4. O dotację na realizację przedsięwzięcia, wymienionego w § 4 ust. 2 pkt 2, nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy zawarli umowę na zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych w budynkach położonych na nieruchomościach, będących przedmiotem tej umowy w ramach programu „Słoneczne dachy gminy
Rząśnia”. Odnosi się to wyłącznie do sytuacji, gdy umowa dotyczyła tylko jednego budynku mieszkalnego
położonego na nieruchomości Wnioskodawcy, a Wnioskodawca posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością do dwóch lub więcej budynków mieszkalnych położonych na tej samej nieruchomości, które
to budynki nie były przedmiotem umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym”;
14) § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć daty 31 października danego
roku.”;
15) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wnioski złożone po dniu 30 września nie będą rozpatrywane, a dokumentacja zostanie zwrócona
Wnioskodawcy”;
16) w § 7 w ust. 8 wyraz „wypłatę” zastępuje się wyrazem „udzielenie”;
17) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Wnioskodawcy ubiegający się o dotację winni, złożyć:
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1) kompletny wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu
odnawialnego źródła energii w budynku mieszkalnym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością (tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez wnioskodawcę) oraz aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące), a w
przypadku:
- współwłasności - dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia w sposób
określony we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3;
3) w przypadku ubiegania się o dotację do urządzeń wymienionych w § 4 ust.1 - audyt lub analizę bilansu
cieplnego budynku;
4) umowę z Wykonawcą wraz z kosztorysem zawierającym ceny jednostkowe oraz z kartami katalogowymi
urządzeń;
5) kopię zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną datą wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o ile prawo tego wymaga, oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę, o ile prawo tego wymaga.”;
18) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przyjmując maksymalną kwotę dofinansowania określoną we wniosku.
2. Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Wójta Gminy Rząśnia.
3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rząśnia po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję.
4. Szczegółowy tryb i zasady działania komisji określa odrębny regulamin.
5. Wnioski złożone w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, nieuzupełnione pomimo wezwania
do uzupełnienia we wskazanym terminie, złożone na niewłaściwym formularzu lub przez podmiot nieuprawniony - zostaną odrzucone.”;
19) w § 10 wykreśla się ust. 4;
20) w § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia dokumentacji do rozliczenia wykonanego przedsięwzięcia w terminie wskazanym w umowie, o której mowa w § 10 ust. 1, z zachowaniem jednakże warunków określonych w ust. 2 i 3.
2. Dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie wniosku o wypłatę dotacji
i zawiadomieniu o wykonaniu przedsięwzięcia, określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy załączyć:
1) faktury/rachunki za wykonane prace wystawionych po dacie zawarcia z Gminą Rząśnia umowy
o udzielenie dotacji;
2) potwierdzenie dokonania przelewu wkładu własnego wskazanego we wniosku o dotację na rzecz wykonawcy;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla zainstalowanych urządzeń, określonych w § 5 ust.
5- ust. 9;
4) opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku - w przypadku budowy, przebudowy i remontu
przewodu kominowego i wentylacyjnego;
5) protokół odbioru końcowego z Wykonawcą.
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4. Dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz niniejszym Regulaminem.
5. Dotacja zostanie przekazana po dokonaniu końcowej weryfikacji rozliczenia przez komisję, o której
mowa w § 9 ust. 2, i po decyzji o wypłacie dotacji przez Wójta Gminy Rząśnia.”;
21) w § 12 ust. 1 wykreśla się punkt 4;
22) dodaje się § 14 w brzmieniu:
„§ 14. W celu zapewnienia jawności gospodarowania środkami publicznymi Wójt Gminy Rząśnia podaje
do publicznej wiadomości, po zakończeniu roku budżetowego nie później jednak niż do dnia 31 marca, w
formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rząśni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej informację zawierającą:
1) adres posesji, na której zrealizowano przedsięwzięcie;
2) rodzaj dofinansowanego przedsięwzięcia;
3) wysokość udzielonej dotacji.”.
§ 2. Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł
ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Rząśnia stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Rząśnia stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia
Andrzej Szydłowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/169/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 1 marca 2017 r.
Nr ewidencyjny wniosku

.......................................................
Wnioskodawca

Data wpływu

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii
w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia
I. DANE O WNIOSKODAWCY

1.

Nazwisko i imię/
pełna nazwa Wnioskodawcy

2.

Adres zamieszkania/siedziby
Wnioskodawcy

3.

Adres do korespondencji

4.

Telefon kontaktowy, e-mail

5.

Forma prawna Wnioskodawcy

6.

Dowód tożsamości

7.

NIP/KRS
/dotyczy tylko osób prawnych lub przedsiębiorców/

□ osoba fizyczna
□ przedsiębiorca
□ osoba prawna
□ inna
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8.

PESEL/REGON

9.

Dane pełnomocnika
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10. Lokalizacja zadania

□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel
Stan prawny nieruchomości,
□ inne (jakie?)
11.
na której ma być realizowane zadanie …………………………………………………….

II. DANE INSTALATORA
1.

Nazwa firmy wykonującej instalacje

2.

Adres firmy

III. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA
□ Wnioskuję o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła
1.

Rodzaj używanego obecnie paliwa do
ogrzewania domu

2.

Moc aktualnego kotła

3.

Ilość palenisk na paliwo stałe

4.

Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku

[kW]
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5.

Planuję wymienić obecny kocioł na kocioł
zasilany:

6.

Planowana moc nowego kotła

7.

Zakres prac objęty wnioskiem
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□ kocioł gazowy
□ kocioł olejowy
□ kocioł na biomasę zgodny z normą PN EN
303-5:2012 5 klasy
□ kocioł węglowy zgodny z normą PN EN 3035:2012 5 klasy
[kW]

IV. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
□ Wnioskuję o udzielenie dotacji na montaż kolektorów słonecznych
1.

Rodzaj używanego obecnie paliwa do
uzyskania ciepłej wody użytkowej

2.

Ilość zużywanego paliwa do uzyskania ciepłej
wody użytkowej w ciągu roku

3.

Ilość osób zamieszkująca posesję na której
zlokalizowany będzie zestaw kolektorów
słonecznych

4.

Planowana lokalizacja kolektorów
słonecznych

5.

Zakres prac objęty wnioskiem

□ na dachu,
□ na ścianie budynku
□ na gruncie

V. WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
□ Wnioskuję o udzielenie dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej
1.

Ilość osób zamieszkująca posesję na której
zlokalizowana będzie instalacja fotowoltaiczna

2.

Ilość zużytej energii elektrycznej w ciągu
ostatnich 12 miesięcy

3.

□ na dachu bud. mieszkalnego,
Planowana lokalizacja paneli fotowoltaicznych □ na dachu bud. gospodarczego
□ na gruncie
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Zakres prac objęty wnioskiem

VI. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA (koszty kwalifikowalne)
1.

Planowane terminy
realizacji przedsięwzięcia

termin rozpoczęcia

termin zakończenia

Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia
i wysokość środków finansowych [zł]
Wnioskowana dotacja

2.

(obliczona zgodnie z Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Rząśnia
na zakup i montaż
urządzeń ograniczających emisje
zanieczyszczeń w budynkach położonych na
terenie Gminy Rząśnia)

Środki własne
Całkowity koszt
przedsięwzięcia

Rząśnia, dnia .....................................

………………………………………...
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

VII. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z treścią Uchwały Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w
sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia oraz Uchwały Nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia i akceptuję jej warunki oraz wymagania;
- w ramach realizowanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków tzn. refundowanie
całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych;
- występuję po raz pierwszy/kolejny* o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z
montażem odnawialnych źródeł energii i nie wykorzystałem limitów dofinansowania określonych w §
6 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu**;
- dane zawarte w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym;
- jestem świadomy, że złożenie we wniosku nieprawdziwych informacji lub oświadczeń skutkować może
koniecznością zwrotu dotacji po ujawnieniu nieprawidłowości.
Oświadczam, że:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie (zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997 r.). Zostałem/am poinformowany/a,
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że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści
swoich danych oraz do ich poprawiania.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb przyznania dotacji o udzielenie dofinansowania na
wymianę źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej
emisji na terenie Gminy Rząśnia i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Rząśnia, dnia ……………………….

…………………………………
(Czytelny podpis Wnioskodawcy)

niewłaściwe skreślić.

*

**

Dotyczy tylko wnioskodawców składających wniosek po raz kolejny.

VIII. OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA/ WSPÓŁWŁAŚCICIELI
Dane współwłaściciela/li:

1.

Nazwisko i imię
Współwłaściciela/li

2.

Adres zamieszkania

3.

Dowód tożsamości

4.

PESEL

Oświadczamy, że:
- jako współwłaściciel/współwłaściciele* nieruchomości, oznaczonej w części I pkt 11 niniejszego wniosku,
wyrażam/y zgodę dla ………………………………………………………………………. na wykonanie
(zainstalowanie, posadowienie) wnioskowanego przedsięwzięcia, określonego w części ……………. wniosku
oraz jego użytkowanie na przedmiotowej nieruchomości.

Rząśnia, dnia ……………………….
…………………………………………………………..
(Czytelny/e podpis/y Wnioskodawcy/ów)
* właściwe podkreślić.
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IX. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU(*)

1.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, (tj. akt
własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością przez wnioskodawcę)

2.

Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące)

3.

Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku (nie starszy niż 12 miesięcy)

4.

Umowa z wykonawcą wraz z kosztorysem zawierającym ceny jednostkowe oraz kartami
katalogowymi urządzenia

5.

Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną datą
wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o ile prawo tego
wymaga, oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na
budowę, o ile prawo tego wymaga
/dołączyć fakultatywnie/

(*) właściwe zaznaczyć.

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.

Rząśnia, dnia …………………

………………………………………
/Czytelny podpis Wnioskodawcy/
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/169/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 1 marca 2017 r.
Nr ewidencyjny wniosku

.......................................................
Wnioskodawca

Data wpływu

WNIOSEK
o wypłatę dotacji celowej
z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii
w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia
W związku z zawartą umową Nr ...................................................... z dnia .................................……….
o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Rząśnia na:
...................................................................................................................................................................................
(rodzaj przedsięwzięcia)
zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości:
………………………………………………………………………………………………….……… zł brutto
/słownie: …………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………./
Do wniosku załączam następujące dokumenty*:
1) faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia – dokumenty te powinny jako
nabywcę wskazywać Wnioskodawcę;
2) dokumenty uprawniające do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą – Prawo budowlane;
3) pozostałe dokumenty wynikające z treści umowy dotacji nr ………………………………………. z dnia
………………………...
o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Rząśnia,
tj:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....
4) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą
przedsięwzięcia.
* właściwe podkreślić.

Ponadto do wniosku dołączam następujące dokumenty, w zależności od wykonanego przedsięwzięcia*:
1) w przypadku wymiany na kocioł węglowy:
- certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 /data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą
jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/;
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- opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości
podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku - w przypadku budowy, przebudowy i
remontu przewodu kominowego i wentylacyjnego;
2) w przypadku wymiany na kocioł gazowy:
- dokument potwierdzający spełnienie wymogów dyrektywy ErP2015 /data potwierdzenia zgodności z
wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/;
- opinię kominiarską jw.;
3) w przypadku wymiany na kocioł olejowy:
- dokument potwierdzający spełnienie wymogów dyrektywy ErP2015 /data potwierdzenia zgodności z
wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/;
- opinię kominiarską jw.;
4) w przypadku wymiany na kocioł na biomasę (pellet i inne):
- certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 /data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą
jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/;
- opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości
odłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku;
- w przypadku budowy, przebudowy i remontu przewodu kominowego i wentylacyjnego;
5) w przypadku kolektorów słonecznych:
- certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą /potwierdzający, iż kolektory słoneczne
posiadają zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych
zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”,
a data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę
dotacji/;
6) w przypadku ogniw fotowoltaicznych:
- dokument potwierdzający zgodność urządzeń z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646, i dokument
potwierdzający zgodność inwertera z normą PN-EN 500438, wydane przez właściwą jednostkę
akredytacyjną/ data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania
wniosku o wypłatę dotacji.
* właściwe podkreślić.
W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały, w celu ich uwierzytelnienia.

Oświadczenia:
1) Oświadczam, że zlikwidowałem(łam) stare źródło ciepła – dotyczy przedsięwzięć, wymienionych w §
4 ust. 1 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie
wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii.
2) W związku z udzieloną dotacją zobowiązuję się do umożliwienia pracownikom Urzędu Gminy w
Rząśni dokonania odbioru końcowego wykonanego przedsięwzięcia.
3) Oświadczam, że jestem świadomy, że złożenie w powyższym wniosku nieprawdziwych informacji lub
oświadczeń skutkować może koniecznością zwrotu dotacji po ujawnieniu nieprawidłowości.

...................................................................
(Czytelny podpis Wnioskodawcy)

