
UCHWAŁA NR XLIII-204/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego, zasady finansowania  ochrony środowiska w zakresie 
przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin na budowę indywidualnych 

przyłączy gazowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 4,5,6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), uchwala się co 
następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się Regulamin określający zasady, tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania 
dotacji celowej na dofinansowania z budżetu Gminy Wołomin, przedsięwzięć związanych z ochroną 
środowiska w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Wołomin, polegającego na wykonaniu 
indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł 
ciepła. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

3. Po zakończeniu roku budżetowego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Wołominie, Burmistrz Wołomina w terminie do dnia 31 marca roku sprawozdawczego, poda 
do publicznej wiadomości informacje za rok poprzedni dotyczące: 

1) Liczby złożonych wniosków; 

2) Liczby udzielonych dotacji; 

3) Kwoty udzielonych dotacji. 

§ 2. Udzielanie dotacji celowych z budżetu Gminy Wołomin na przedsięwzięcie związane z wykonaniem 
indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł 
ciepła jest programem wieloletnim, którego realizacja rozpocznie się od 2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina. 

§ 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 do uchwały Nr XLIII-204/2021

Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia 20 grudnia 2021 r.

REGULAMIN

Rozdział 1.

Ogólne zasady udzielania dotacji celowej

§ 1. Regulamin  –  określenie  zasad,  tryb  postępowania  oraz  rozliczanie  dotacji  celowej  na
dofinansowanie  z  budżetu  Gminy  Wołomin,  przedsięwzięcia  polegającego  na  wykonaniu
indywidualnych  instalacji  gazowych  budynków/lokali  ogrzewanych  z  wykorzystaniem
nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Gminy Wołomin.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1) dotacji - rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) Wnioskodawcy  –  rozumie  się  przez  podmioty,  o  których  mowa  w art. 403 ust. 4  pkt  1,
2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska tj.:

a) niezaliczane  do  sektora  finansów  publicznych,  ubiegające  się  o  udzielenie  dotacji,
w szczególności: osoby fizyczne; wspólnoty mieszkaniowe; osoby prawne; przedsiębiorcy;

b) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.

3) przedsięwzięciu – rozumie się przez to inwestycję polegającą na wykonaniu indywidualnej
instalacji  gazowej budynków/lokali  ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł
ciepła;

4) tytule prawnym – rozumie się przez to tytuł prawny, o którym mowa w art. 3 ust. 41 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;

5) nieekologicznym  źródle  ciepła  -  rozumie  się  przez  to  piece  kaflowe,  kominki,  trzony
kuchenne oraz  niskowydajne kotły węglowe i olejowe niespełniające normy PN EN 303-5:2012
dla klasy 5.

Rozdział 2.

Warunki otrzymania dotacji

§ 3. 1. Dotacja  udzielana  jest  na  dofinansowanie  przedsięwzięcia  realizowanego  przez
Wnioskodawcę na obszarze administracyjnym Gminy Wołomin.

2. Dotacja udzielana jest ze środków budżetu Gminy Wołomin.

3. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy o udzielenie dotacji.

4. Dotacja dla danego Wnioskodawcy na daną nieruchomość/budynek/lokal przysługuje na jedno
przedsięwzięcie odnoszące się do tego samego obiektu – tylko raz.

§ 4. 1. Dotacja na dofinansowanie udzielana jest na realizację zadania, przedmiotem którego jest
wykonanie  indywidualnej  instalacji  gazowej  oddanego  do  użytkowania  budynku/lokalu,  a
ogrzewanego nieekologicznym źródłem ciepła - zarówno prace zewnętrzne, jak i wewnętrzne w
granicach nieruchomości, na której stoi budynek objęty przyłączeniem do sieci gazowniczej.
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2. Dotacja  udzielana  jest  podmiotom,  które  dysponują  tytułem  prawnym  do
nieruchomości/budynku/  lokalu  wynikającym  z:  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,
ograniczonego  prawa  rzeczowego,  stosunku  zobowiązaniowego,  zarządu.  Wnioskodawca
zobowiązany jest potwierdzić prawo do dysponowania nieruchomością składając oświadczenie.

3. W  przypadku  gdy  nieruchomość,  na  której  zlokalizowany  jest  budynek/lokal  ogrzewany
nieekologicznym źródłem ciepła, stanowi przedmiot współwłasności, wówczas dotacja celowa/
dofinansowanie  przysługuje  tylko  jednemu  współwłaścicielowi.  To  na  nim  spoczywa
odpowiedzialność  za  realizację  zadania,  określonego  w  §  4 ust. 1 oraz  rozliczenie  się  z
pozostałymi współwłaścicielami (bez udziału gminy).

4. Dotacja, obejmie pokrycie wyłącznie części kosztów kwalifikowanych inwestycji, takich jak.:

1) zaprojektowanie  i wykonanie  indywidualnej  instalacji  gazowej  budynku/lokalu
Wnioskodawcy;

2) wykonanie  prac/robót  budowlanych  zewnętrznych  w  granicach  nieruchomości
Wnioskodawcy,
na której znajduje się budynek objęty przyłączeniem do sieci gazowej;

3) wykonanie  prac/robót  budowlanych  wewnętrznych  niezbędnych  do  wybudowania
wewnętrznej instalacji gazowej budynku/lokalu, poniesione przez Wnioskodawcę celem wpięcia
budynku/lokalu do sieci gazowej.

5. Dotacji  nie będą  podlegać  koszty  prac  projektowych  oraz  robót  budowlanych  niezbędnych
do  wykonania  indywidualnych  instalacji  gazowej  budynków/lokali  -  w przypadku  budynków
odebranych,  oddanych do użytkowania  i użytkowanych przez  okres  minimum 5 lat,  liczonych
wstecz od dnia 1 stycznia każdego roku obowiązywania niniejszego Programu dotacyjnego.

6. Dotacja  nie obejmie infrastruktury technicznej związanej z budową i wykonaniem sieci i/lub
przyłączenia  gazowego  w  ramach  określonych  pozwoleniem  na  budowę  nowych  inwestycji
drogowych,  mieszkaniowych,  usługowych,  przemysłowych.  Wnioskodawca  zobowiązany  jest
potwierdzić ten fakt składając oświadczenie.

7. Dotacja  nie  może  być  wykorzystana  na  pokrycie  kosztów  eksploatacji  wykonanej
indywidualnej instalacji gazowej budynku/ lokalu Wnioskodawcy.

8. Dotacja w postaci dofinansowania z budżetu Gminy Wołomin będzie stanowić 75 % kosztów
kwalifikowanych  (tj.  podlegających  ww.  dofinansowaniu),  jednakże  nie  więcej  niż  5 000 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych).

9. W przypadku  Wnioskodawców  będących  płatnikami  podatku  od  towarów  i usług,  którym
przysługuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o
kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych, o których mowa w
ust. 4 pkt 1, 2, 3, które zostały udokumentowane fakturami, koszty te przyjmuje się w kwotach
netto (bez podatku od towarów i usług).

§ 5. 1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od 2 stycznia do 31 marca każdego
roku budżetowego.

2. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie wniosków złożonych:

1) w terminie określonym w ust. 1;

2) do  wysokości  środków  finansowych  zarezerwowanych  na  ten  cel  w  budżecie  Gminy
Wołomin w danym roku budżetowym;

3) z  uwzględnieniem  kolejności  wpływu  wniosków  do  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie
i ich stosownego zaewidencjonowania;
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3. Za  termin  złożenia  wniosku uważa  się  dzień,  w  którym ww.  wniosek  wpłynął  do  Urzędu
Miejskiego w Wołominie.

4. Wnioski złożone w określonym terminie ust. 1, w oparciu o które nie została udzielona dotacja
ze  środków  budżetu  Gminy  Wołomin  w  danym  roku  budżetowym,  z przyczyny  określonej
w § 5 ust. 2 pkt 2, nie będą podlegać rozpatrzeniu w kolejnych latach budżetowych.

5. Wniosek może zostać wycofany poprzez złożenie pisemnej rezygnacji przez Wnioskodawcę,
niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności.

6. Dotacja  nie może  pokrywać  kosztów  realizacji  przedsięwzięcia  wykonanego  przez
Wnioskodawcę na ten sam cel, finansowanego z innych bezzwrotnych źródeł dofinansowania –
środków publicznych (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

Rozdział 3.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji

§ 6. 1. W celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć
wniosek  o  udzielenie  dotacji według  wzoru,  który  stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszego
Regulaminu.

2. Do  wniosku  o udzielenie  dotacji,  należy  przedłożyć  Oświadczenie  Wnioskodawcy,
o posiadanym prawie do dysponowania obiektem, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie
określone we wniosku oraz:

1) w przypadku obiektu będącego przedmiotem współwłasności lub współposiadania, konieczne
jest  dołączenie  pisemnej  zgody  wszystkich  pozostałych  uprawnionych  lub  pisemne
oświadczenie Wnioskodawcy o udzielonej zgodzie wszystkich pozostałych uprawnionych, na
realizację przedsięwzięcia objętego wniosku;

2) w przypadku Wnioskodawcy posiadającego tytuł prawny do obiektu, w którym realizowana
będzie przedsięwzięcie innym niż prawo własności - konieczne jest dołączenie pisemnej zgody
właściciela na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

3. Do wniosku o udzielenie  dotacji,  należy przedłożyć  Oświadczenie,  że  dotacja  nie  obejmie
infrastruktury technicznej związanej z budową i wykonaniem sieci i/lub przyłączenia gazowego
w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych,
usługowych, przemysłowych.

4. W  przypadku  Wnioskodawcy  prowadzącego  działalność  gospodarczą/działalność  rolniczą,
konieczne jest dołączenie oświadczenia Wnioskodawcy o jej prowadzeniu.

5. Wnioski zawierające braki formalne podlegają uzupełnieniu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
wezwania, brak odpowiedzi na wezwanie będzie skutkował tym, iż wniosek o dotację nie będzie
podlegał rozpatrzeniu.

6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

§ 7. 1. Dotacja celowa udzielana Wnioskodawcom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym
działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, w związku z nieruchomością wykorzystywaną
do prowadzenia tej działalności stanowić będzie pomoc de minimis albo de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie i jest udzielana na podstawie:

1) spełnienia  przez  Wnioskodawcę  wymagań  określonych,  z  uwzględnieniem  rodzaju
prowadzonej działalności, odpowiednio w:

a) Ustawa z dnia 30 kwietnia  2004 r.  o  postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 743);
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b) Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  1407/2013  z  dnia  18  grudnia  2013  r.  w  sprawie
stosowania  art.  107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy  de
minimis (Dz. Urz. EU L 352 z 24.12.2013 str. 1);

c) Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  1408/2013  z  dnia  18  grudnia  2013  r.  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 ze zm.);

d) Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  717/2014  z  dnia  27  czerwca  2014  r.  w  sprawie
stosowania  art.  107  i  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  do  pomocy  de
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z
późn. zm.).

2) Wnioskodawca będący podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą wraz z wnioskiem
o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w
ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis  oraz  pomocy de  minimis  w rolnictwie  lub  rybołówstwie  otrzymanej  w tym
okresie,  albo  oświadczenie  o  nieotrzymaniu  takiej  pomocy  w  tym  okresie.  Wysokość
udzielonej  pomocy  de  minimis  można  zweryfikować  na  stronach  internetowych  pod
adresami: https://sudop.uokik.gov.pl oraz https://srpp.minrol.gov.pl. 

b) zobowiązany jest przedstawić również informację przedstawianą przez wnioskodawców
ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zm.). Prowadzący działalność
gospodarczą w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa, zobowiązany jest przedstawić
informację  przedstawianą  przez  wnioskodawców ubiegających  się  o  pomoc  de  minimis
w  rolnictwie  lub  rybołówstwie,  zgodnie  z  rozporządzeniem  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. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

2.  W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji celowej Wnioskodawcą
prowadzącym działalność gospodarczą,  o której mowa w § 7 ust.1 litera b i  c,  na podstawie
programów pomocowych zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2020/
972  z  dnia  2  lipca  2020  r.  okres  obowiązywania  dotychczasowych  zasad  udzielania  pomocy
de minimis, będzie mogła być udzielana do dnia 31 grudnia 2023 r. - z możliwością stosowania
przepisów rozporządzeń w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia, tj. do d
nia 30 czerwca 2024 r. 

§ 8. 1 Wnioskodawca składa wniosek o wypłatę dotacji, po wykonaniu inwestycji, według wzoru
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Wnioski  o wypłatę  dotacji  składa się po zawarciu umowy i  zrealizowaniu przedsięwzięcia,
jednak nie później niż do 30 września każdego roku budżetowego.

3. Podstawą  do  rozliczenia  dotacji,  będzie  dołączenie  przez  Wnioskodawcę  do  wniosku,
dokumentacji  (dokumentów  wystawionych  na  Wnioskodawcę)  potwierdzającej  poniesienie
wydatków na realizację przedmiotowego zadania, tj.:

1) faktur  VAT  lub  rachunków  potwierdzających  poniesienie  kosztów  na  realizację
przedsięwzięcia  wraz  z  potwierdzeniem  zapłaty,  w  roku  kalendarzowym,  w  którym
Wnioskodawca  ubiega  się
o przyznanie dotacji;
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2) kopię  zawartej  umowy  kompleksowej  lub  umowy sprzedaży  i  umowy  dystrybucji,  wraz
z  pisemnym  oświadczeniem  Wnioskodawcy  o  rozpoczęciu  odbioru  paliwa  gazowego,  na
zasadach umownie określonymi;

3) protokół z odbioru technicznego instalacji wewnętrznej z udziałem przyszłego użytkownika
(inwestora)  i wykonawcy  podczas,  którego  została  dokonana  próba  szczelności  instalacji
gazowej
- przygotowana i przeprowadzona przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia;

4) pozytywna  opinia  kominiarska  odnośnie  sprawności  wentylacji  wywiewnej  i możliwości
odprowadzenia spalin oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia pomieszczenia.

4. Załączniki do wniosku o wypłatę dotacji mogą być składane w oryginale, jak również w formie
kserokopii.  Wszystkie kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, umieszczonej
na  każdej  stronie  przedłożonych  dokumentów  w  obecności  pracownika  urzędu,  a  oryginały
przedstawić do wglądu.

5. Warunkiem wypłaty dotacji  jest  pozytywny wynik przeprowadzonej kontroli  formalnej oraz
merytorycznej, złożonego wniosku wraz ze wszystkimi przedłożonymi załącznikami.

6. Dotacja  wypłacana  Wnioskodawcy  odbywa  się  w  formie  przelewu  na  wskazany  rachunek
bankowy.

7. Jeśli Wnioskodawca nie zrealizuje zadania w wyznaczonym w umowie terminie lub nie dokona
w tym terminie rozliczenia, nie otrzymuje dofinansowania.

8. Realizacja przedsięwzięcia i złożenie wniosku o wypłatę dotacji musi nastąpić w tym samym
roku budżetowym, w którym został złożony wniosek o udzielenie dotacji.
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Załącznik Nr 1 do Regulamin określającego zasady, tryb 
postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej 
na dofinansowania z budżetu Gminy Wołomin, przedsięwzięć 
związanych z ochroną środowiska w zakresie ochrony powietrza 
na terenie Gminy Wołomin, polegającego na wykonaniu 
indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali 
ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła.

Wołomin, dnia ………….……

BURMISTRZ WOŁOMINA

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Wołominie 

[pieczęć UM]

Indywidualny identyfikator wniosku:

……………………………………………………….
[nadaje WOŚ – UM w Wołominie]

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin,
przedsięwzięcia związanego z wykonaniem indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu
ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepła.

Wnoszę  o  dofinansowanie  ze  środków budżetu  Gminy  Wołomin  wykonania  indywidualnego
przyłącza gazowego na nieruchomości/obiekcie położonej/ym na terenie Gminy Wołomin.

1. Dane Wnioskodawcy:

imię i nazwisko/nazwa …………………………………………………………..………..............

adres zamieszkania/zameldowania/siedziba ………………………………………….…................

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

numer kontaktowy  ………………………………………………………………..............……….

imię i nazwisko pełnomocnika (jeśli został wyznaczony)  …….………..……………..........…….

2. Tytuł prawny do nieruchomości:

□ własność                    □ współwłasność                 □ inne (np. użytkowanie wieczyste)

Numer księgi wieczystej (aktualny) ……………………..……………..……………...............

3. Lokalizacja planowanych prac:

Miejscowość ……………………………………………………………….................

Ulica …………………….............….………….………nr domu/mieszkania  

Nr ewidencyjny działki/działek ………….......…………………obręb ……………….......

Rodzaj obiektu ……………………........................................ powierzchnia obiektu ………[m²].

4. Informacja o przedsięwzięciu:

Stan wykorzystywanego źródła ciepła w budynku/lokalu na dzień złożenia wniosku:
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Źródło ciepła (rodzaj, wiek): ………………….……….….....……….……………Moc: ………...

Rodzaj wykorzystywanego paliwa: ……………................................................……….

Zobowiązuję się do wymiany istniejącego nieekologicznego źródła ciepła na ogrzewanie gazowe

(należy wskazać miesiąc i rok, w którym nastąpi wymiana) ……….................................................

Stan zaawansowania w zakresie prac przyłączenia budynku/lokalu do sieci gazowej:

□ warunki przyłączenia do sieci gazowej,

□ umowa o przyłączeniu do sieci gazowej.

5. Planowany termin realizacji inwestycji objętej wnioskiem:

Data rozpoczęcia: ……………….....……………Data zakończenia: ……………....…..

6. Szacunkowa  wysokość  kosztów  kwalifikowanych  przedsięwzięcia  (stanowi  podstawę  do

rezerwacji  środków):……........zł  brutto  (kwota  słownie:…………....................

……………………...…….). 

Oświadczam,  że  zapoznałem/am się  z  Regulaminem,  w  którym zostały  zawarte  zasady,  tryb
postępowania  oraz  rozliczanie  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  z  budżetu  Gminy  Wołomin,
przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali
ogrzewanych  z wykorzystaniem  nieekologicznych  źródeł  ciepła  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.

Załączniki do wniosku*  :  

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

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;

b) w przypadku wnioskodawcy posiadającego tytuł prawny do obiektu, w którym realizowane jest
przedsięwzięcie  inny  niż  prawo  własności  –  pisemną  zgodę  właściciela  na  realizację
przedsięwzięcia.

□ Wnioskodawca  może  działać  przez  pełnomocnika  ustanowionego  na  podstawie  ważnego
pełnomocnictwa,  które należy  dołączyć  do wniosku.  Dodatkowo należy uiścić  opłatę  skarbową
za  udzielone  pełnomocnictwo  –  od  każdego  stosunku  pełnomocnictwa  (prokury).  Jeśli
pełnomocnikiem jest ojciec, matka, brat, siostra, babcia, dziadek, mąż lub żona - pełnomocnictwo
jest  zwolnione
z opłaty skarbowej. Opłata skarbowa płatna w kasie urzędu lub na wskazany rachunek bankowy.

□ W przypadku  prowadzenia  działalności  gospodarczej/działalności  rolniczej  –  oświadczenie
wnioskodawcy o jej prowadzeniu**.

□ Oświadczenie stwierdzające, że wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu
indywidualnej  instalacji  gazowej budynku/lokalu ogrzewanego nieekologicznym źródłem ciepła,
zlokalizowanego  na  terenie  Gminy  Wołomin,  nie  dotyczy  infrastruktury  technicznej  związanej
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z budową i wykonaniem sieci i lub przyłączenia gazowego w ramach określonych pozwoleniem
na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.

□ 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,
ze 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)**.

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 zawarcia i realizacji  umowy o udzielenia
dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin na przedsięwzięcie
polegające na wykonaniu indywidualnych instalacji  gazowych budynków/lokali ogrzewanych z
wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła.

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  b.
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. 

5. Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  są  organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty
wykonujące  zadania  publiczne,  w zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z przepisów
obowiązującego  prawa,  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.
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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, jak również możliwości zawarcia umowy.

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.

Miejscowość, data Czytelny podpis Wnioskodawcy/pełnomocnika

*zaznaczyć właściwe

**dotyczy tylko przedsiębiorców/rolników
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Załącznik Nr 2 do Regulamin określającego zasady, tryb 
postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej 
na dofinansowania z budżetu Gminy Wołomin, przedsięwzięć 
związanych z ochroną środowiska w zakresie ochrony powietrza 
na terenie Gminy Wołomin, polegającego na wykonaniu 
indywidualnych instalacji gazowych budynków/lokali 
ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych źródeł ciepła.

Wołomin, dnia ………….…………

BURMISTRZ WOŁOMINA

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Wołominie 

[pieczęć UM]

Indywidualny identyfikator wniosku:

……………………………………………………….
[nadaje WOŚ – UM w Wołominie]

WNIOSEK

o wypłatę dotacji  celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin,
przedsięwzięcia związanego z wykonaniem indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu
ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepła.

W związku z zawartą Umową dotacyjną nr ……………….............………… z dnia …………....
……… przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołomin na przedsięwzięcie związane z
wykonaniem  indywidualnej  instalacji  gazowej  budynku/lokalu  ogrzewanego  z  wykorzystaniem
nieekologicznego źródła ciepła,  wnioskuję o wypłatę dotacji  na wykonane przyłącze gazowe w
budynku/lokalu położonym:

w miejscowości ………………………………….……………………………….…...............….

ulica……………………............................………………nr domu/mieszkania  ………………    nr
ewidencyjny działki/działek ………………..........…….……….  obręb ………………...…………..
imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa….…………………….......…..………………………….

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 :

1) faktur  VAT  lub  rachunków  potwierdzających  poniesienie  kosztów  na  realizację
przedsięwzięcia  wraz  z  potwierdzeniem  zapłaty,  w  roku  kalendarzowym,  w  którym
Wnioskodawca ubiega się o przyznanie dotacji;
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2) kopię  zawartej  umowy  kompleksowej  lub  umowy sprzedaży  i  umowy  dystrybucji,  wraz
z  pisemnym  oświadczeniem  Wnioskodawcy  o  rozpoczęciu  odbioru  paliwa  gazowego,  na
zasadach umownie określonymi;

3) protokół z odbioru technicznego instalacji wewnętrznej z udziałem przyszłego użytkownika
(inwestora)  i  wykonawcy  podczas,  którego  została  dokonana  próba  szczelności  instalacji
gazowej,  przygotowana  i przeprowadzona  przez  wykonawcę  posiadającego  stosowne
uprawnienia;

4) pozytywna  opinia  kominiarska  odnośnie  sprawności  wentylacji  wywiewnej  i możliwości
odprowadzenia spalin oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia pomieszczenia.

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.

Miejscowość, data Czytelny podpis Wnioskodawcy/pełnomocnika

*niepotrzebne skreślić

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADNOTACJE URZĘDOWE
– WYPEŁNIA URZĄD MIEJSKI W WOŁOMINIE:

TAK NIE

Wniosek o wypłatę dotacji celowej złożony został w terminie

Wniosek o wypłatę dotacji celowej złożony został – kompletny,
czyli zawiera wszystkie wymagane załączniki

Zatwierdzona  kwota  wydatków  wg  kosztów  kwalifikowanych
zadania – wynosi (zł)

Zatwierdzona kwota rozliczonej dotacji celowej przekazana do
Wydziału Finansów i Budżetu UM celem wypłaty – wynosi (zł)

Pieczęć i podpis osoby weryfikującej wniosek Podpis i pieczęć osoby upoważnionej/działającej
z upoważnienia Burmistrza Wołomina
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