UCHWAŁA NR L/496/22
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowej na realizację
zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków mieszkalnych i mieszkań własnościowych
realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki - VII etap
Na podstawie art. 7 ust. 1 , art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) oraz art. 400a ust.1 pkt. 21 oraz
art. 403 ust. 4 pkt 1 lit a i ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
Rada Gminy Bobrowniki
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjąć Regulamin udzielenia osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu
modernizacji źródeł ciepła budynków mieszkalnych i mieszkań własnościowych realizowanego w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki - VII etap w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dotacje celowe udzielane są w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw, wyeliminowania możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych oraz
poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i mieszkań własnościowych.
§ 3. Dotacje celowe udzielane będą w 2022 roku ze środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej
Gminie Bobrowniki przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/496/22
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 12 maja 2022 r.
Regulamin
udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła
budynków mieszkalnych i mieszkań własnościowych realizowanego w ramach Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki - VII etap
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania w formie dotacji celowej
na przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne dla osób fizycznych na
terenie Gminy Bobrowniki w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki - dalej
jako Program.
2. Dotacja jest przeznaczona na zakup oraz montaż fabrycznie nowych ekologicznych urządzeń
grzewczych.
3. Celem udzielonej dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach
własnościowych.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) dotacji - rozumie się przez to środki z budżetu gminy (pochodzące z dotacji celowej udzielonej przez
Górnośląsko- Zagłębiowską Metropolię na dofinansowanie kosztów inwestycji, poniesionych przez
Wnioskodawcę z tytułu realizacji zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy
Bobrowniki), przekazywane po podpisaniu umowy, odbiorze końcowym zadania oraz przedłożeniu
wymaganych dokumentów,
2) efekcie ekologicznym - rozumie się przez to zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych
do środowiska w relacji przed i po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego, będącego przedmiotem dotacji,
3) nowym źródeł ciepła - rozumie się przez to fabrycznie nowe wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła,
którym mogą być:
a) kocioł gazowy kondensacyjny;
b) wysokosprawny kocioł na pellet - kocioł na pellet odpowiadający 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 lub
ECODESIGN - rozumie się przez to kocioł nowej generacji odpowiadający 5 klasie normy PN-EN 3035:2012 spełniający dodatkowo wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach
wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. (ekoprojektu)
w Rozporządzeniu 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 paliwa stałe; którego standard emisyjny potwierdzony zostanie zaświadczeniem lub
certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną
jednostkę akredytującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym
uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation), Kotły na pellet drzewny muszą
posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety
energetycznej; Kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu
drzewnego . Do dofinansowania nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe. Dofinansowanie
jedynie do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa; kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego
lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska,
4) wnioskodawcy - rozumie się przez to osoby fizyczne, które złożyły wniosek oraz które zamierzają
zrealizować zadania modernizacyjne polegające na likwidacji starego źródła ciepła i montażu nowego
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źródła ciepła w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu własnościowym na terenie nieruchomości położonej
w Gminie Bobrowniki, do której posiadają tytuł prawny,
5) wykonawcy - rozumie się przez to samodzielnie wybraną firmę instalacyjną, dokonującą wymiany źródeł
ciepła, posiadającą wiedzę i uprawnienia do wykonywania montażu instalacji objętych Programem oraz do
występowania w obrocie prawnym,
6) starym źródle ciepła - rozumie się przez to nisko wydajny i nieekologiczny kocioł na paliwo stałe
centralnego ogrzewania oraz inne źródło ciepła z możliwością spalania odpadów stałych, którego
minimalny wiek to 10 lat lub nieposiadające tabliczki znamionowej,
7) tytule prawnym do nieruchomości - rozumie się przez to tytuł prawny wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
8) Metropolii - rozumie się przez to Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z siedzibą ul. Barbary 21A, 40053 Katowice,
9) Gminie - - rozumie się przez to Gminę Bobrowniki,
10) Kosztach kwalifikowanych - rozumie się przez to:
a) zakup i montaż nowego źródła ciepła;
b) zakup i montaż armatury niezbędnej do zainstalowania nowego źródła ciepła: czopuch, pompy
wymagane do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o. , zawór trój-/czwór- drogowy,
zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy , izolacja rurociągów, montaż naczynia wzbiorczego, wkład
kominowy, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła,
11) liście rankingowej - rozumie się przez to listę wnioskodawców, którzy złożyli wniosek w ramach
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki - VII etap, który został rozpatrzony
pozytywnie i którzy mieszczą się w limitach określonych na zadania,
12) wariancie - rozumie się przez to zakres realizowanych prac modernizacyjnych określonych
w regulaminie,
13) okresie trwałości projektu - rozumie się przez to okres co najmniej 5 lat liczony od daty rzeczowej
realizacji określonej w umowie z Metropolią,
Rozdział 2.
Warunki udzielenia dotacji
§ 3. 1. Dofinansowanie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła, o którym mowa w niniejszym
Regulaminie następuje w formie dotacji celowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
2. O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne, które do dnia 22.11.2022 r. zrealizują zadanie
modernizacyjne polegające na likwidacji starego źródła ciepła i wprowadzeniu w zamian nowego źródła ciepła
w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu własnościowym na terenie nieruchomości położonej w Gminie
Bobrowniki, do której posiadają tytuł prawny.
3. W miejscu realizowanego zadania w czasie trwałości projektu dopuszcza się prowadzenie działalności
gospodarczej o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego
lub mieszkania własnościowego. Niniejsze winno zostać potwierdzone stosownym oświadczeniem.
4. Dotację przyznaje się Wnioskodawcom, którzy złożyli pozytywnie zweryfikowany wniosek w ramach
Programu, a którzy zmieścili się w limitach na zadanie w ramach Programu.
5. W postępowaniu o udzielnie dotacji można żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów oraz
informacji, niezbędnych do prawidłowej oceny składanego wniosku oraz realizowanego zadania
inwestycyjnego.
6. Kwalifikowalność kosztów inwestycji następuje od dnia 01.01.2022 r.
7. Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania w danym roku, nie będą rozpatrywane w roku następnym.
8. Warunkiem przyznania dotacji jest brak otrzymanego dofinansowania w danym budynku mieszkalnym
lub mieszkaniu własnościowym na ten sam rodzaj inwestycji, w ramach Programu w poprzednich edycjach.
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9. Nowe źródło ciepła winno być trwale związane z budynkiem lub mieszkaniem, w którym zostało
zainstalowane.
10. Warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji jest trwała likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł
ciepła i przekazanie ich do złomowania.
11. W przypadku braku przyłączenia gazowego bezpośrednio do budynku, w którym planowana jest
modernizacja warunkiem otrzymania dotacji do wymiany starego źródła ciepła na kocioł gazowy
kondensacyjny jest posiadanie przyłącza sieci gazowej na posesji, na której znajduje się ww. budynek.
12. Nie przyznaje się dotacji na zaopatrzenie w nowe źródła ciepła dla nowo powstających budynków.
13. Nie przyznaje się dotacji do inwestycji zakończonych, tj. takich, za realizację których Wykonawca
wystawił Inwestorowi rachunek lub Fakturę VAT przed podpisaniem umowy trójstronnej oraz przed
przeprowadzeniem przez pracownika Urzędu Gminy odbioru końcowego zadania.
14. Nie przyznaje się dotacji do budynku mieszkalnych i mieszkań własnościowych, w których
zamontowane jest drugie źródło ciepła (wyjątek stanowi jedno urządzenie grzewcze w budynku na drewno typu
kominek, pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada
wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzania ciepła do pozostałych pomieszczeń)
15. Wnioskodawca zobowiązuje się do przeprowadzania inwestycji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i Polskimi Normami.
Rozdział 3.
Wysokość dotacji
§ 4. 1. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację inwestycji w maksymalnej kwocie podanej
w tabeli w kolumnie 7 jednak nieprzekraczającej wysokości procentowej kosztów całkowitych zadania
kolumny 6.
1

2

L.p.

Wariant Modernizacji
źródła ciepła

1
2

Zabudowa
wysokosprawnego
kotła na pellet
Zabudowa kotła
gazowgo
kondensacyjnego

3
Przyjęte
nakłady
jednostkowe
brutto (zł)

4

5

6
7
Źródła finansowania
Środki własne Inwestora
Środki Gminy

%

zł

%

zł

14.000,00

50

7.000,00

50

7.000,00

14.000,00

50

7.000,00

50

7.000,00

2. Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji 50% kosztów kwalifikowanych (tabela
kolumna 6) jednak nie więcej niż w kwocie podanej w tabeli, kolumna 7.
3. Podstawę wyliczenia wysokości dotacji stanowi kosztorys ofertowy złożony
w ramach Programu.

wraz

z wnioskiem

Rozdział 4.
Tryb udzielania i rozliczania dotacji
§ 5. 1. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Wnioskodawcy w Programie jest Lista Rankingowa.
§ 6. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy trójstronnej, zawieranej między Gminą,
Wykonawcą oraz Wnioskodawcą.
2. Umowa trójstronna winna określać zakres rzeczowy, czas realizacji, wartość wynagrodzenia
Wykonawcy, wysokość przyznanej dotacji, wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy.
3. Udzielenie dotacji z budżetu Gminy nastąpi na podstawie zawartej umowy, po odbiorze końcowym
wykonanych prac wymiany źródła ciepła i przedłożeniu pracownikowi Urzędu Gminy dokumentów:
1) rachunku lub faktury VAT zakupu oraz montażu nowego źródła ciepła wystawionej na Wnioskodawcę
najwcześniej z dniem przeprowadzenia odbioru końcowego zadania. Na fakturze lub rachunku należy
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wskazać producenta, typ, moc oraz cenę brutto urządzenia grzewczego, zgodnie z przedłożonym
kosztorysem ofertowym. Na oryginale rachunku lub faktury zostanie naniesiona przez pracownika Urzędu
Gminy Bobrowniki adnotacja o źródłach finansowania rachunku lub faktury;
2) zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań określonych Regulaminem dla
urządzeń objętych dotacją;
3) dokumentu potwierdzającego likwidację starego źródła ciepła - potwierdzenie przekazania starego źródła
ciepła do punktu złomowania - kartę przekazania odpadu wraz ze wskazaniem nieruchomości, z której
pochodzi odpad;
4) oświadczenie potwierdzające adres, z którego pochodzi odpad, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 3
Regulaminu - w przypadku gdy na karcie przekazania odpadu nie został on wskazany;
5) potwierdzenie wpłaty zaliczki przez Wnioskodawcę na konto wykonawcy w kwocie odpowiadającej
wkładowi własnemu, wynikającemu z podpisanej umowy;
6) uwierzytelnionej kserokopii pozwolenia na budowę, dla zadań, dla których zgodnie z obowiązującym
Prawem Budowlanym występował obowiązek ich posiadania.
4. Dotacja celowa wypłacana będzie z budżetu Gminy Bobrowniki bezpośrednio na konto Wykonawcy
zgłoszone do białej listy podatników VAT (wskazane w umowie i na rachunku lub fakturze VAT).
5. Po rozliczeniu inwestycji, w dokumentacji Gminy pozostaje kopia faktury VAT potwierdzona
za zgodność z oryginałem. Oryginał faktury VAT Urząd Gminy odeśle Wnioskodawcy za pośrednictwem
gońca, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub Wnioskodawca odbierze go osobiście.
6. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych przez Wnioskodawcę dokumentów
wymienionych w ust. 3 i ustaleniu ostatecznej kwoty dotacji oraz pozytywnym odbiorze końcowym zadania
inwestycyjnego objętego dotacją, przeprowadzonym przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.
7. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zadania pracownik Urzędu Gminy stwierdzi, że budynek mieszkalny
lub mieszkanie własnościowe, w którym przeprowadzona została modernizacja w wariancie zabudowy
wysokosprawnego kotła na pellet jest przyłączony do sieci gazowej, dofinansowania nie przyznaje się.
8. Rada Gminy zastrzega sobie prawo do zmian w zapisach Regulaminu.
9. Wszelkie wątpliwości wynikające z regulaminu rozstrzyga Wójt Gminy Bobrowniki.
Rozdział 5.
Kontrola i zwrot dotacji
§ 7. 1. Zasady kontroli prawidłowości wykonania zadania modernizacyjnego lub inwestycyjnego służącego
ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bobrowniki określa umowa
o udzielenie dotacji.
2. Zasady zwrotu dotacji określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 305 z poźn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Wniosek
o udzielnie dotacji ze środków budżetu Gminy Bobrowniki na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – VII etap
Dane Wnioskodawcy:
Nazwisko i imię:
Adres Zamieszkania:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
PESEL:
Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja:
Nr działki:
Nr księgi wieczystej:
Rok oddania budynku do użytkowania:
Powierzchnia użytkowa budynku:
Obecne źródło ciepła:
rok produkcji:
paliwo:
Producent:
model:
L.p.

Planowany zakres modernizacji

1
2

Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego
Zakup i montaż kotła na pellet

Wybór
[X]

Ponadto oświadczam, że:
1. Posiadam przyłącze gazu na posesji, na której znajduje się budynek, w którym planowana jest
modernizacja źródła ciepła. Bezpośrednie przyłącze gazowe do ww. budynku zostanie wykonane w roku,
w którym zostanie przyznana dotacja , w terminach ustalonych w umowie trójstronnej o udzielenie dotacji,
o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu. (Dotyczy jeżeli wybrano wariant dot. zakupu i montaż kotła
gazowego kondensacyjnego w budynku, w którym nie ma przyłącza do instalacji gazowej)
2. Budynek jest budynkiem mieszkalnym, użytkowanym zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
(oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane). (Jeśli dotyczy)
3. Posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajduje się budynek mieszkalny,
w którym ma nastąpić wymiana starego źródła ciepła na nowe.* / Mieszkanie, w którym ma nastąpić
wymiana źródła ciepłą na nowe jest moją własnością.*
4. Dofinansowanie dotyczy* / nie dotyczy* nieruchomości, na której prowadzona/zarejestrowana* jest
działalność gospodarcza a powierzchnia budynku* / mieszkania* przeznaczona na prowadzenie działalności
gospodarczej przekracza* / nie przekracza* 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego* /
mieszkania*.
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5. Zapoznałem się z treścią obowiązującego Regulaminu określającego zasady wymiany źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych lub mieszkaniach własnościowych
6. Nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (projektem itp.) do zamontowania nowego
źródła ciepła.
7. Nie posiadam zaległości z tytułu należności publiczno prawnych
* - niepotrzebne skreślić
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy Bobrowniki
kontroli dotyczącej prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji po jej zakończeniu lub ewentualnie
jeszcze w trakcie realizacji.
9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w publicznym losowaniu numerów wniosków.
10. Wyrażam zgodę na sporządzenie przez Pracownika Urzędu Gminy Bobrowniki kserokopii wszelkich
dokumentów dotyczących mojego udziału w Programie.
11. Na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymałem/am* / nie otrzymałem/am* dofinansowania
z innych
źródeł
w kwocie
……………………………..(słownie:
złotych:…………………………………………………………………………………………………………).
12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – VII etap.
* - niepotrzebne skreślić
Bobrowniki, dnia ……………………

…………………………………..
Czytelny podpisane

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach udziału
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – VII etap
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowniki. Może Pani/Pan uzyskać
informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42583 Bobrowniki, tel: 32 287-78-87, e-mail: sekretariat@bobrowniki.pl (dalej: Administrator).
2. Wójt Gminy Bobrowniki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@bobrowniki.pl lub za pośrednictwem danych
kontaktowych Urzędu.
3. Pani Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z chęcią przystąpienia do programu związanego
z udzieleniem dotacji celowej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków
mieszkalnych i mieszkań własnościowych realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Bobrowniki – VII etap w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw stałych, w budynkach mieszkalnych/ mieszkaniach własnościowych stanowiących
własność Wnioskodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w przypadku przyznania dotacji dane
osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Skutkiem braku podania danych będzie brak
możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
5. Pani/Pana dane będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Administratora w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych (np. usługi
informatyczne), Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie
z przepisu prawa sądowi, prokuratorowi , innym organom podatkowym.
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6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane
zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Gminy Bobrowniki danych osobowych wynika
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów
akt
oraz
instrukcji
w sprawie
organizacji
i zakresu
działania
archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania
od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pana
prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje
Administrator.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw
i wolności osób, której dane dotyczą.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
tytuł
……………………………., dnia………………………….

(Pieczątka Wykonawcy)
KOSZTORYS OFERTOWY NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. Adres budynku/mieszkania, w którym nastąpi wymiana ciepła:
2. Imię, nazwisko, adres Wnioskodawcy:
3. Imię, nazwisko, adres lub nazwa i adres Wykonawcy:
4. Krótki opis techniczny budynku/mieszkania wraz z parametrami, które określają
budynku/mieszkania wraz z informacją czy budynek/mieszkanie jest podłączony do sieci gazowej:

wielkość

5. Opis oraz dokumentacja zdjęciowa Starego źródła ciepła:
6 Wartość kosztorysowa prac:
1) Kocioł gazowy/kocioł na pellet*
firmy

typu

o mocy

kW

zł brutto

2) Montaż Kotła

zł brutto

3) Armatura niezbędne do zamontowania kotła

zł brutto

4) Montaż armatury niezbędnej do zamontowania kotła

zł brutto

Jednocześnie Wykonawca zgłasza nr konta bankowego na potrzeby sporządzenia umowy o dotację.
Zgłaszając numer konta Wykonawca oświadcza, że konto zgłoszone jest do białej listy podatników VAT:
* - niepotrzebne skreślić
…………………………….
Podpis Wnioskodawcy
…………………………….
Podpis Wykonawcy

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Pełnomocnictwo
Ja niżej podpisany/a
imię i Nazwisko:
nr dowodu osobistego i nr PESEL:
Zamieszkały/a:
nr telefonu:
udzielam pełnomocnictwa
Pani/Panu
Imię:Nazwisko:
nr dowodu osobistego i nr PESEL:
Zamieszkały/a:
nr telefonu:
do reprezentowania we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem dotacji celowej w tym również do
zawierania umowy trójstronnej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków
mieszkalnych i mieszkań własnościowych realizowanego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Gminy Bobrowniki – VII etap oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – VII etap.
Bobrowniki, dnia .........................................… ....................................................…
(czytelny podpis)
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach udziału
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – VII etap
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej: RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowniki. Może Pani/Pan uzyskać
informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, tel: 32 287-78-87, e-mail:
sekretariat@bobrowniki.pl (dalej:
Administrator).
2. Wójt Gminy Bobrowniki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@bobrowniki.pl lub za pośrednictwem danych
kontaktowych Urzędu.
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z chęcią przystąpienia do programu związanego
z udzieleniem dotacji celowej na realizację zadania z zakresu modernizacji źródeł ciepła budynków
mieszkalnych
i mieszkań
własnościowych
realizowanego
w ramach
Programu
Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – VII etap w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do
powietrza z procesów spalania paliw stałych, w budynkach mieszkalnych/ mieszkaniach własnościowych
stanowiących
własność
Wnioskodawcy
na
podstawie
art. 6 ust. 1 lit.
a RODO
oraz
w przypadku przyznania dotacji dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Skutkiem braku podania danych będzie brak
możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem.
5. Pani/Pana dane będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom
świadczącym usługi na rzecz Administratora w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych (np. usługi
informatyczne), Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz innym odbiorcom, jeżeli wynikać to będzie
z przepisu prawa sądowi, prokuratorowi, innym organom podatkowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane
zostały
zebrane,
dane
mogą
być
przechowywane
jedynie
w celach
archiwalnych,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Gminy Bobrowniki danych
osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych
wykazów
akt
oraz
instrukcji
w sprawie
organizacji
i zakresu
działania
archiwów zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania
od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pana
prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek
zrealizuje Administrator.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw
i wolności osób, której dane dotyczą

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
OŚWIADCZENIE

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznie złożonym podpisem, że złożony dowód likwidacji pieca
o którym mowa w§ 6 3. 3) Regulaminu w postaci karty przekazania odpadu dotyczy zlikwidowania pieca
z adresu podanego we Wniosku o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Bobrowniki na dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki – VII
etap.
……………………………………
podpis Wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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Uzasadnienie
W celu realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki przyjętego Uchwałą
NR XXXIV/320/09 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 sierpnia 2009 r., niezbędnym jest przyjęcie uchwały
określającej zasady udzielania dotacji celowych.
W myśl art. 403 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. DZ. U. z 2021r.,
poz. 1973 z późn. zm), 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób
fizycznych.
W myśl art. 403 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. DZ. U. z 2021r.,
poz. 1973 z późn. zm) zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób
jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 z późn. zm.) i uchwały nr XLIV/415/10 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 września 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Bobrowniki, projekt uchwały został poddany
konsultacjom społecznym Zarządzeniem Wójta Gminy Bobrowniki NR OK.0050.51.2022 z dnia 11 kwietnia
2022 r. W terminie określonym przez zarządzenie nie wniesiono uwag i opinii do projektu niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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