
UCHWAŁA NR XXV-168/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII-63/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad 
finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie 

Gminy Wołomin 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 400a ust.1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z 27 
kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm), uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie 
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć 
związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Wniosek o udzielenie dotacji w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin na 
wymianę nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła, korzystniejsze z punktu widzenia 
kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego stanowiący załącznik nr 1 do ww. 
Regulaminu otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

2) Wniosek o wypłatę ze środków z budżetu Gminy Wołomin na wymianę nieekologicznego źródła ciepła 
na ekologiczne źródło ciepła, korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz 
kryterium ekologicznego stanowiący załącznik nr 2 do ww. Regulaminu otrzymuje brzmienie Załącznika nr 
2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina. 

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie 

 
 

Marek Górski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV-168/2020 

Rady Miejskiej w Wołominie 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

         Wołomin, dnia........................... 

……………………………………… 

(imię i nazwisko/nazwa) 

…………………………………….... 

……………………………………… 

(adres zameldowania/zamieszkania/siedziby) 

……………………………………… 

(nr kontaktowy) 

……………………………………… 

(imię i nazwisko pełnomocnika) 

Burmistrz Wołomina  

ul.  Ogrodowa 4 

05-200 Wołomin 

       

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin na wymianę 
nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła, korzystniejsze z punktu widzenia kryterium 
sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego. 

Wnoszę o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Wołomin wymiany źródła ciepła na nieruchomości 
położonej na terenie Gminy Wołomin. 

1. Lokalizacja planowanych prac: 

Ulica ……………………………………….. nr domu …………………………....... 

Nr ewidencyjny działki i obręb ………………………………………….………...... 

Rodzaj obiektu …………………….............. Powierzchnia obiektu ……………..m2 

2. Charakterystyka prac: 

Nieekologiczne źródło ciepła (rodzaj,wiek)…………………………………….............................. 

Planowane nowe ekologiczne źródło ciepła .....................................……………………….......... 

Wykonane przyłącze gazowe (w przypadku wymiany na piec gazowy) ...………………………. 

3. Planowany termin wykonania prac objętych wnioskiem (w miesiącach): ..................................... 

4. Szacunkowa wysokość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (stanowi podstawę do rezerwacji 
środków): …………………........zł 

Załączniki do wniosku : 

Załącznikiem do wniosku o udzielenie dotacji jest oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułu prawnego 
do obiektu, w którym realizowane jest przedsięwzięcie oraz: 

a) w przypadku obiektu będącego przedmiotem współwłasności lub współposiadania – pisemną zgodę 
wszystkich pozostałych uprawnionych lub pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie wszystkich 
pozostałych uprawnionych na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem; 
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b) w przypadku wnioskodawcy posiadającego tytuł prawny do obiektu, w którym realizowane jest 
przedsięwzięcie inny niż prawo własności – pisemną zgodę właściciela na realizację przedsięwzięcia; 

c) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej/działalności rolniczej – oświadczenie 
wnioskodawcy o jej prowadzeniu; 

d) przedstawienia przez wnioskodawcę wraz z wnioskiem odpowiednio: 

᠆ wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy 
de minimis w 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 w rybołówstwie, jakie 
otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

᠆ informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 
Nr 53 poz.311, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. 
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadom/a odpowiedzialności za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych 
zawartych w niniejszym wniosku. 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 „Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski 
w Wołominie jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Ochrony Danych, e-mail: 
iod@wolomin.org.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenia dotacji 
w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin na wymianę źródła ciepła na korzystniejsze 
z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. 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 na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, tj. Uchwała nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie 
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie 
przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin oraz przepisy prawa 
w niej wskazane. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są strony i uczestnicy postępowania o udzielenie finansowania, 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, w zakresie i w celach, które 
wynikają z przepisów obowiązującego prawa, odbiorcy informacji publicznej udzielanej przez 
Administratora,  podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę 
świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych na podstawie 
zawartych umów powierzenia danych. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych. 
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7. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania 
przez Panią/Pana tych danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych 
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

Wołomin, dnia …........……..........…..…...………………… 

                                                                                       (data i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

*niepotrzebne skreslić
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV-168/2020 

Rady Miejskiej w Wołominie 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

         Wołomin, dnia........................... 

……………………………………… 

(imię i nazwisko/nazwa) 

…………………………………….... 

……………………………………… 

(adres zameldowania/zamieszkania/siedziby) 

……………………………………… 

(nr kontaktowy) 

……………………………………… 

(imię i nazwisko pełnomocnika) 

Burmistrz Wołomina  

ul.  Ogrodowa 4 

05-200 Wołomin 

       

WNIOSEK 

o wypłatę dotacji ze środków z budżetu Gminy Wołomin na wymianę nieekologicznego źródła ciepła 
na ekologiczne źródło ciepła, korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz 
kryterium ekologicznego. 

W związku z zawartą Umową nr ……………………... z dnia ………………. o przyznanie dotacji ze 
środków budżetu Gminy Wołomin na wymianę nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła, 
korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego tj. 
wymianę (rodzaj źródła przed wymianą i po wymianie)............................................. 

proszę o wypłatę dotacji do zainstalowanego i pracującego, ekologicznego źródła w budynku położonym 
przy ul. ……………............................... na działce nr ewidencyjny ….....….. obręb........... 

Proszę o wypłacenie dotacji przelewem na następujący rachunek bankowy: 

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

Z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych wnioskodawcy przysługuje / nie przysługuje* prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (odliczenie VAT). 

Informacja o ewentualnych uzyskanych dotychczas środkach publicznych przeznaczonych na sfinansowanie 
przedsięwzięcia: dotyczy/nie dotyczy*. 

Załączniki do wniosku : 

a) faktury lub rachunki potwierdzające  poniesione przez wnioskodawcę koszty  przedsięwzięcia wraz 
z potwierdzeniem zapłaty; 

b) dokument potwierdzający demontaż i przekazanie dotychczasowego, nieekologicznego źródła ciepła 
do likwidacji, wystawiony przez uprawniony podmiot; 

c) oświadczenie Wnioskodawcy, że realizacja przedsięwzięcia została wykonana zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane; 

d) Protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy wnioskodawcą 
a wykonawcą przedsięwzięcia tj. 
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᠆ protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości 
wykonania robót w ramach przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

᠆ protokół odbioru i oddania instalacji przez zakład energetyczny lub protokół odbioru instalacji 
wystawiony przez uprawnionego elektryka wraz z oświadczeniem, że zainstalowana moc jest 
wystarczająca i dokonana modernizacja nie wymaga wystąpienia do zakładu energetycznego o jej 
zwiększenie. 

Ponadto na wszelkie inne przedsięwzięcia związane z wymianą źródła ciepła należy uzyskać dokumenty 
wymagane obowiązującymi przepisami prawa (np. pozwolenie na budowę, skuteczne zgłoszenie, itp.). 

W przypadku dostarczenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały, w celu ich uwierzytelnienia. 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadom/a odpowiedzialności za składanie 
nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych 
zawartych w niniejszym wniosku. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 „Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Wołominie jest Burmistrz 
Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Ochrony Danych, e-mail: 
iod@wolomin.org.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę dotacji ze środków 
budżetu Gminy Wołomin na wymianę źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności 
energetycznej oraz kryterium ekologicznego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c. 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 na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, tj. Uchwała nr VIII-63/2019 Rady Miejskiej w Wołominie 
z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie 
przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin oraz przepisy prawa 
w niej wskazane, art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji oraz rozliczenia zawartej umowy na wymianę źródła 
ciepła.  

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są strony i uczestnicy postępowania o udzielenie finansowania, 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne, w zakresie 
i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa, odbiorcy informacji publicznej udzielanej 
przez Administratora,  podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł 
umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych na 
podstawie zawartych umów powierzenia danych. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania przez 
Panią/Pana tych danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku 
o wypłatę dotacji. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych 
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

Wołomin, dnia …..........………..…………………..……… 

(data i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

*niepotrzebne skreslić
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