
UCHWAŁA NR LII/434/18
RADY MIASTA LĘDZINY

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 
zadań w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 - 2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2 
i ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 519 z poźn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077) w związku z uchwałą nr XLIX/414/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny" na lata 2018 - 2020 (Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2017 r. poz. 568)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych do inwestycji z zakresu ochrony powietrza, na terenie 
gminy Lędziny, celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza ze źródeł tzw. "niskiej emisji". 

§ 2. Warunki udzielania dotacji celowych, w tym kryteria kwalifikacji i wyboru inwestycji, tryb 
postępowania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania budynków i lokali 
mieszkalnych na terenie gminy Lędziny na proekologiczne w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
dla gminy Lędziny na lata 2018 - 2020, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały pn.: „Zasady udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy 
Lędziny.

§ 3. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje 
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Ostrowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Poz. 2109



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/434/18

Rady Miasta Lędziny

z dnia 22 marca 2018 r.

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji dla gminy Lędziny.

§ 1. Cele i założenia.

1. Określa się zasady przyznawania dotacji dla inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła, polegających 
na zainstalowaniu w miejsce dotychczasowego starego źródła ciepła, nowego źródła ciepła zabudowanego 
w sposób trwały, w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym w ramach realizacji Programu.

2. Celem realizacji Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku 
procesu spalania węgla kamiennego w nieekologicznych źródłach ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 
na terenie gminy Lędziny.

3. Cel udzielania dotacji jest zgodny z priorytetami Programu ochrony powietrza dla terenu województwa 
śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 
ekspozycji, przyjętego uchwałą z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla 
terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu 
oraz pułapu stężenia ekspozycji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7339), uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 
7 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa śląskiego w sprawie w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2624) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 poz 1690).

4. W wyniku realizacji Programu zakłada się uzyskanie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery pochodzących z sektora bytowo - komunalnego, będącego głównym 
źródłem tzw. "niskiej emisji" na terenie gminy Lędziny. Jednocześnie podejmowane działania mają za zadanie 
pomóc mieszkańcom gminy w realizacji zapisów "uchwały antysmogowej" obowiązującej na terenie 
województwa śląskiego od 1 września 2017 r.

§ 2. Definicje

1. Program – „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 - 2020, przyjęty 
uchwałą nr XLIX/414/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny" na lata 2018 - 2020, którego założenia zostały określone 
w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny”.

2. Gmina - gmina Lędziny.

3. Dotacja (celowa) - środki wypłacane z budżetu gminy na podstawie zawartej umowy, przeznaczone na 
częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją Programu.

4. Instytucja finansująca – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach (WFOŚiGW) lub inna instytucja lub podmiot, który udzielił gminie Lędziny wsparcia na 
realizację zadań ujętych w Programie.

5. Środki zewnętrzne – środki WFOŚiGW w Katowicach, środki funduszy unijnych lub inne środki, które 
gmina Lędziny pozyskała na realizację zadań ujętych w Programie.

6. Wnioskodawca - osoba fizyczna ubiegającą się o udzielenie dofinansowania, która złożyła osobiście, 
listownie lub elektronicznie poprzez platformę elektroniczną (np. ePUAP, SEKAP) wniosek będący 
załącznikiem nr 2 lub 3 do niniejszej uchwały.
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7. Inwestor - podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1 litera a), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), tj. osoba fizyczna, która złożyła wniosek 
oraz pozytywnie przeszła etap weryfikacji, posiadająca posiada tytuł prawny z którego wynika prawo do 
dysponowania budynkiem lub lokalem zlokalizowanym na terenie gminy Lędziny, w którym realizowana 
będzie inwestycja związana z wymianą źródła ciepła.

8. Budynek – budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) tj.  budynek mieszkalny 
jednorodzinny, wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, który został oddany do 
użytkowania zgodnie z art. 54 cyt. ustawy. 

9. Lokal - samodzielny lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym o którym mowa ustawie 
z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.), do którego Inwestor 
posiada tytuł prawny.

10. Stare źródło ciepła – rozumie się przez to zainstalowany i użytkowany na cele grzewcze w budynku 
lub lokalu Inwestora niskosprawny i nieekologiczny piec lub kocioł na paliwo stałe m.in. węgiel kamienny.

11. Nowe źródło ciepła - ekologiczne i wysoko sprawne urządzenia grzewcze:

1) węzły cieplne zasilane z sieci ciepłowniczej;

2) kotły na paliwa gazowe;

3) kotły na paliwa płynne: olejowe, na gaz LPG;

4) źródła ciepła zasilane energią elektryczną;

5) kotły opalane paliwem stałym z załadunkiem automatycznym;

6) kotły opalane biomasą

- których parametry zostały określone w Programie;

7) inne technologie określone w Programie, pod warunkiem wykazania efektu ekologicznego, stosowane 
w lokalach mieszalnych w budynkach wielorodzinnych, a związane z podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej tj.:

a) budowa lub modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszalnym 
Inwestora w budynku wielorodzinnym,

b) budowa lub modernizacja wewnętrznej instalacji  na potrzeby ciepłej wody użytkowej w lokalu 
mieszkalnym Inwestora w budynku wielorodzinnym.

12. Operator - wybrany przez gminę podmiot koordynujący i nadzorujący prace związane 
z przeprowadzaniem modernizacji budynków i lokali, posiadający stosowne upoważnienia gminy do realizacji 
zadań określonych w Programie.

13. Instalator - podmiot gospodarczy zarejestrowany u Operatora, realizujący cele zgodnie z zasadami 
Programu, posiadający odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie. 

14. Kosztorys - kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Instalatora na zasadach określonych 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych. 

15. Koszty kwalifikowane - zakres prac, na podstawie których ustalana jest wysokość dotacji dla 
realizowanych zadań w ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu kosztów kwalifikowanych jest 
m. in. szczegółowy kosztorys. 

16. Lista Inwestorów - lista wnioskodawców po pozytywnej weryfikacji, mieszcząca się w limitach 
określonych na dany etap realizacji Programu. 

17. Okresie trwałości - rozumie się przez to 5 letni okres, od momentu podpisania odbioru końcowego, 
w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty realizacji Programu;
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18. Pomoc de minimis – pomoc w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 
z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis, przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz 
 przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa 
i akwakultury.

19. Umowa - umowy zawarte pomiędzy Inwestorem, Instalatorem, Gminą, Operatorem w ramach realizacji 
Programu, określające warunki finansowania i współpracy stron.

§ 3. Kryteria i zasady finansowania.

1. Gmina Lędziny udziela dofinansowania Inwestorom mającym prawo do dysponowania budynkiem lub 
lokalem mieszkalnym znajdującym się na terenie Gminy, którzy zmodernizują system ogrzewania poprzez 
wymianę nisko sprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne.

2. O udzielnie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, legitymujące się tytułem prawnym do budynku lub 
lokalu, wynikającym z prawa własności, najmu, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa 
rzeczowego, stosunku zobowiązaniowego lub innych praw, które posiadają możliwości prawne do 
dysponowania budynkiem lub lokalem na cele realizacji Programu oraz zobowiążą się do utrzymania urządzeń 
podlegających dofinansowaniu przez okres trwałości.

3. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków lub lokali zgłoszonych do użytkowania minimum 
5 pełnych lat przed datą złożenia wniosku, w których na dzień złożenia wniosku było zainstalowane stare 
źródło ciepła, w którym następuje spalanie m. in. węgla kamiennego i innych paliw stałych w rozumieniu 
art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, 
poz. 220 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

1) dostarcza ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub;

2) wydziela ciepło lub;

3) wydziela ciepło i przenosi je do innego nośnika.

4. Program nie przewiduje dofinansowania do budynków będących w trakcie budowy tzn. nieoddanych do 
użytkowania.

5. Wniosek o dofinansowanie podpisany przez Wnioskodawcę, stanowi ofertę zawarcia Umowy udzielenia 
dotacji.

6. Dofinansowanie nie obejmuje budynków lub lokali, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. 
Wyjątek stanowią budynki lub lokale pełniące funkcję mieszkaniową, w których w danym budynku lub lokalu 
nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą.

7. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa w Urzędzie Miasta Lędziny wniosek o dotację 
z tytułu zmiany systemu ogrzewania wraz z wymaganymi dokumentami.

8. W przypadku gdy wniosek dotyczy nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza 
lub inną działalność, udzielenie dotacji będzie stanowiło pomoc de minimis i nastąpi z uwzględnieniem 
następujących aktów prawnych, w zależności od prowadzonej działalności:

1) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L.352 
z 24 grudnia 2013 roku);

2) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku 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 grudnia 2013 roku);

3) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku 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 czerwca 2014 roku).
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9. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie powinien wraz z wnioskiem przedłożyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
jakie otrzymał w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 
poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres określony jest 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. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.). oraz informacji 
niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres określony 
jest 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. z 2010 r. 
Nr 121 poz. 810).

10. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o udzielenie dotacji, wzywa się 
Wnioskodawcę do ich usunięcia w formie telefonicznej lub pisemnej, w terminie do 7 dni od daty otrzymania 
wezwania. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

11. Wniosek niespełniający wymogów formalnych lub nieuzupełniony w terminie określonym w ust. 10 
zostanie odrzucony.

12. Rozstrzygnięcie o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1257 z pózn. zm.) i nie służy od niego odwołanie.

13. Podanie nieprawdziwych danych we wniosku spowoduje wykluczenie Wnioskodawcy z listy 
Inwestorów.

14. Gmina prowadzi nabór wniosków do Programu w sposób ciągły.

1) Nabór do etapu Programu na lata 2018 - 2019 trwa do 30 maja 2018 r.

15. Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kryteriów określonych w Programie tj:

1) Kryterium wymogów prawnych związanych z wiekiem starego źródła ciepła i terminem jego wymiany na 
podstawie obowiązującej od dnia 1 września 2017 r. tzw. "uchwały antysmogowej" tj. Uchwały 
nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa śląskiego w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2624);

2) Kryterium ekologiczne określające uzyskanie maksymalnego efektu ekologicznego w ramach wymiany 
starego źródła ciepła poprzez jego wymianę na nowe źródło ciepła;

3) Kryterium sprawności energetycznej określające procentową sprawność przetwarzania paliwa w nowym 
źródle ciepła;

4) Kryterium kolejności wpływu kompletnego wniosku do siedziby Urzędu Miasta Lędziny przy 
ul. Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny, zgodnie kolejnym numerem dziennika podawczego.

16. Gmina może utworzyć listę rezerwową po podpisaniu umów z Inwestorami z Listy inwestorów, gdy 
uzna to za niezbędne dla właściwej realizacji Programu.

17. Wnioskodawcy niezakwalifikowani na Listę inwestorów w danym etapie, ze względu na limit 
inwestycji przewidzianych do realizacji na dany etap realizacji Programu, umieszczani będą na liście 
rezerwowej.

18. Dofinansowanie Inwestora z listy rezerwowej uzależnione będzie od rezygnacji Inwestora z Listy 
inwestorów w zależności od zadeklarowanego wariantu wymiany starego źródła ciepła.

19. Miejsce na liście Inwestorów nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia praw przez inne 
osoby.
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20. Jednostki organizacyjne administrujące lokalami mieszkalnymi w których inwestorzy dokonali 
wymiany starego źródła ciepła poprzez przyłączenie instalacji c.o. lub c.w.u w lokalu do węzła cieplnego 
winny udostępnić Inwestorom celem weryfikacji przez Operatora oraz Gminę:

1) projekt instalacji c.o. i c.w.u dla całego budynku wielorodzinnego lub poszczególnych lokali budynku 
wielorodzinnego;

2) kosztorys lub zestawienie kosztów przypadających na poszczególne lokale mieszkalne obejmujące co 
najmniej:

a) nazwę producenta, moc, oznaczenie modelowe oraz ilość zamontowanych grzejników,

b) nazwę producenta, oznaczenie modelowe oraz ilość zamontowanych regulatorów termostatycznych,

c) rodzaj materiału i długość rur jakie zostały zamontowane w lokalu,

d) fakturę VAT wystawioną imiennie na Inwestora obejmującą zakres wszystkich wykonanych prac 
w lokalu w zakresie wymiany źródła ciepła,

21. Otrzymane kwoty dofinansowania są dochodami indywidualnymi Inwestora.

22. Burmistrz Miasta Lędziny określi wzory dokumentów, tj. m. in:, wzory protokołów, umów 
dofinansowania oraz inne wymogi formalne, nie sprecyzowane w niniejszej uchwale.

§ 4. Tryb postępowania i ogólne zasady udzielania dotacji.

1. Termin naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób ogólnie przyjęty na 
terenie Gminy, m. in. poprzez stronę internetową www.ledziny.pl. 

2. Dotacją celową objęta jest wymiana Starych źródeł ciepła przeznaczonych do ogrzewania budynku lub 
ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej lokalu, gdy zasilanie na potrzeby c.o. i c.w.u. następuje 
z jednego źródła w istniejących obiektach, na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie.

3. Jeśli nieruchomość znajduje się we współwłasności, dotację otrzymuje Inwestor ponoszący koszty 
budowy.

4. Dotacja celowa przekazywana będzie ze środków pochodzących z pożyczki i dotacji udzielanej Gminie 
przez Instytucje finansujące.

5. Dotacja udzielana jest Inwestorowi zgodnie z wcześniej zawartą umową między Gminą, a Inwestorem po 
wykonaniu prac i dokonaniu odbioru końcowego.

6. Dotacja nie będzie udzielana na zadania zrealizowane przed dniem podpisania umowy pomiędzy 
Inwestorem a Gminą, określającą warunki przyznania dotacji.

7. Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru Nowego źródła ciepła 
oraz wyboru Instalatora.

8. Przy udzielaniu dotacji przez Gminę uwzględnia się dofinansowanie instytucji finansującej do 80% 
kosztów kwalifikowanych inwestycji zgodnie z jej zasadami dofinansowania.

9. W przypadku korzystania przez Inwestora lub Gminę z innych źródeł dofinansowania, łączna kwota 
dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów zadania.

10. Maksymalna wysokość dotacji, która została określona w Programie, jest uzależniona od rodzaju 
zainstalowanego Nowego źródła ciepła i wynosi odpowiednio:

1) W zakresie wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

a) Wymiana Starego źródła ciepła opartego o paliwo stałe na Nowe źródło ciepła opalane paliwem stałym 
z załadunkiem automatycznym oparte o węgiel kamienny, zgodnie z dokumentacją techniczną, 
w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Inwestora, ale nie więcej niż 
7000,00 zł brutto, przy całkowitym koszcie kwalifikowanym wynoszącym 10 000,00 zł brutto,

b) Wymiana Starego źródła ciepła na Nowe źródło ciepła oparte o gaz ziemny, płynny (LPG), olej opałowy, 
energię elektryczną, biomasę, pompę ciepła, węzeł cieplny, zgodnie z dokumentacją techniczną, 
w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Inwestora, ale nie więcej niż 
8000,00 zł brutto, przy całkowitym koszcie kwalifikowanym wynoszącym 10000,00 zł brutto,
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2) W zakresie Lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych dotacja Gminy będzie przyznawana do 
budowy instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej podłączonej do węzła cieplnego 
w wysokości do 80% kosztu kwalifikowanego poniesionego przez Inwestora, wyliczanego jako iloczyn 
kwoty 100 zł brutto i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - 100 zł/m2. Maksymalna kwota 
dofinansowania do lokalu wynosi nie więcej niż 4 000 zł brutto, przy całkowitym koszcie kwalifikowanym 
wynoszącym 5 000,00 zł brutto.

11. Inwestor pokrywa wszelkie koszty niekwalifikowane, a w przypadku gdy koszt inwestycji przekracza 
koszt kwalifikowany, wówczas Inwestor pokrywa w 100% powstałą różnicę pomiędzy kosztem całkowitym, 
a maksymalnym dofinansowaniem udzielonym przez Gminę.

§ 5. Zasady realizacji zadania

1. W celu realizacji Programu,Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta 
Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 następujące dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami:

a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jeśli dotyczy,

b) oświadczenie o braku otrzymanej pomocy de minimis jeśli dotyczy.

2. Po zawarciu Umowy dotacji celowej i zakończeniu wszystkich robót w niej określonych, Inwestor, celem 
wypłaty środków przez Gminę, winien dostarczyć lub przesłać do Operatora w terminie do 14 dni od daty 
zakończenia prac, najpóźniej do dnia 31października 2019 r. wymagane dokumenty m. in:

1) kosztorys modernizacji kotłowni wykonany przez Instalatora;

2) kopia umowy z Instalatorem na wykonanie prac modernizacyjnych.

3) zawiadomienie o rozpoczęciu robót;

4) opinia kominiarska stwierdzająca poprawność montażu nowego źródła ciepła,

5) oryginał końcowego protokołu odbioru robót związanych z zabudową nowego źródła ciepła,

6) oryginał imiennego dokumentu zezłomowania lub kart przekazania odpadu, potwierdzającego 
zezłomowanie dotychczasowego źródła ciepła, za wyjątkiem likwidacji/rozbiórki pieców kaflowych lub 
trzonów kuchennych (wówczas wymagane będą protokoły odrębne),

7) oryginały faktur wystawionych przez Instalatora za wykonanie usług  instalacyjnych i budowlano - 
montażowych celem naniesienia na nich, adnotacji o płatnościach ze środków Instytucji finansującej,

8) inne dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania, zgodnie z prawem budowlanym, jeżeli są 
wymagane,

9) informację o uzyskanym dofinansowaniu z innych instytucji finansujących,

10) inne, niezbędne informacje wymagane przez Instytucje finansowe lub Operatora.

3. Niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie, w wymaganym terminie, skutkuje wygaśnięciem 
umowy dotacji i obowiązek pokrycia przez Inwestora całości kosztów wynikających z wystawionej faktury 
VAT.

4. Zgodność wykonania inwestycji z przedłożonymi przez wnioskodawcę dokumentami zostanie 
stwierdzona w trakcie oględzin przez Operatora.

5. Gmina na każdym etapie realizacji inwestycji, może żądać od Inwestora dodatkowych dokumentów 
i oświadczeń pod rygorem zerwania umowy z Inwestorem.

6. W przypadku zbycia nieruchomości, powyższe obowiązki przechodzą na nowego właściciela budynku 
lub lokalu.

7. Dotacja w wysokości wynikającej z umowy dotacji zostanie przekazana przez Gminę na rachunek 
bankowy Instalatora wskazany na fakturze VAT, na podstawie zawartych umów pomiędzy Inwestorem, Gminą 
oraz Instalatorem.

§ 6. Kryteria kwalifikacyjne dla Instalatorów 
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1. Instalator, który zgłosi swój udział w Programie u Operatora dla wpisu na listę Instalatorów 
dokonujących prac instalacyjnych oraz budowlano - montażowych związanych z modernizacją źródła ciepła, 
winien spełniać następujące wymagania:

a) prowadzenie działalności gospodarczej  czego potwierdzeniem jest podanie informacji odnośnie, m. in.: NIP, 
REGON, informacja teleadresowa, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, dokument stwierdzający, że dostawca jest płatnikiem podatku VAT, 
dokument stwierdzający niezaleganie ze składkami w ZUS, z podatkami w Urzędzie Skarbowym,

b) znajomość zasad montażu danego typu kotła oraz jego obsługi z uwzględnieniem wszystkich wariantów 
stosowanej w nim automatyki, w tym upoważnienie (zaświadczenie producenta lub importera) do 
reprezentowania i montażu danego typu kotła,

d) udzielenie min. 2 letniej bezpłatnej gwarancji na pracę całej kotłowni, w tym min. 5 letniej gwarancji na 
kocioł,

e) posiadanie potencjału osobowego oraz sprzętu dla sprawnej realizacji inwestycji.

2. Instalator zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich 
zaleceń i wymagań Operatora Programu, polegających na:

a) działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,

b) terminowego wywiązywaniu się z podpisanych umów z Inwestorami,

c) opracowania Kosztorysu modernizacji, lub zestawienie kosztów przypadających na poszczególne lokale 
mieszkalne wg zatwierdzonego przez Operatora wzoru.

d) zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego kotłowni wraz z wymaganymi załącznikami (według 
wzoru Operatora),

e) zawiadomienia Operatora o rozpoczęciu robót.

3. Instalator zgadza się na udostępnienie informacji dotyczących firmy, ilości sprzedaży, ilości skarg, 
zażaleń i pochwał zgłaszanych przez Inwestora oraz zgłaszanych Operatorowi i Urzędowi Miasta w Lędzinach. 
Operator może sporządzić listę w/w informacji, którą umieści na tablicy ogłoszeń.

§ 7. Kryteria kwalifikacyjne urządzeń.

1. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe, które zostały zamontowane po raz pierwszy, 
spełniające wszelkie konieczne normy określone w Programie i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

2. W przypadku realizacji zadania polegającego na zainstalowaniu kotła na paliwo stałe tj. węgiel 
kamienny, z automatycznym podajnikiem paliwa, za koszt kwalifikowany uznaje się wyłącznie koszt zakupu 
urządzenia grzewczego (kotła) wraz z montażem.

3. W przypadku realizacji zadania polegającego na zainstalowaniu kotła gazowego, LPG, olejowego, za 
koszt kwalifikowany uznaje się koszt zakupu urządzenia grzewczego (kotła) wraz z aparaturą towarzyszącą 
(urządzeniem sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażem. W przypadku kotła gazowego dodatkowo 
kwalifikowany będzie koszt zakupu wkładu kominowego.

4. W przypadku realizacji zadania polegającego na zainstalowaniu kotła na biomasę, m. in. na pelety 
(paliwo granulowane) i brykiety drzewne, wyposażonego w automatyczny system podawania paliwa oraz 
doprowadzania powietrza do spalania, za koszt kwalifikowany uznaje się wyłącznie koszt zakupu urządzenia 
grzewczego (kotła) wraz z montażem.

5. W przypadku realizacji zadania polegającego na przyłączeniu budynku jednorodzinnego do sieci 
ciepłowniczej, za koszt kwalifikowany uznaje się koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z aparaturą 
towarzyszącą (urządzeniem sterującym, pompą obiegową, zaworami) do celów centralnego ogrzewania 
i centralnej wody użytkowej jeśli przedsięwzięcie tego dotyczy.

6. W przypadku realizacji zadania polegającego na przyłączeniu do sieci ciepłowniczej lokalu, za koszt 
kwalifikowany uznaje się koszt budowy lub modernizacji wewnętrznej instalacji w lokalu do celów centralnego 
ogrzewania m. in. grzejniki, termostaty oraz centralnej wody użytkowej jeśli przedsięwzięcie tego dotyczy.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 8 – Poz. 2109



7. W przypadku realizacji zadania polegającego na zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego, za koszt 
kwalifikowany uznaje się koszt zakupu kotłów elektrycznych przepływowych lub akumulacyjnych oraz 
niezbędnego osprzętu do zapewnienia prawidłowej pracy tych urządzeń wraz z montażem.

8. W przypadku realizacji zadania polegającego na zainstalowaniu pompy ciepła, za koszt kwalifikowany 
uznaje się koszt zakupu  pompy ciepła wraz z aparaturą towarzyszącą tj. zasobnika, aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki wraz z montażem.

9. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji 
modernizacji uznaje się za niekwalifikowane. Za koszty niekwalifikowane uznaje się m.in.:

1) wykonanie projektu budowy lub projektu przebudowy instalacji gazowej, opracowanego przez osobę 
posiadającą stosowne uprawnienia;

2) wykonanie projektu budowy instalacji ciepłowniczej, opracowanego przez osobę posiadającą stosowne 
uprawnienia;

3) uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy realizacji wybranych wariantów modernizacyjnych, 
m. in. pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

4) budowę przyłącza sieci ciepłowniczej lub gazowej;

5) budowę instalacji c.o. i c.w.u w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych;

7) sporządzenie wstępnej oraz końcowej opinii kominiarskiej przez uprawnionego kominiarza oraz wykonanie 
zaleceń wskazanych w opinii;

8) wykonanie robót budowlanych lub towarzyszących, niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem 
modernizacji, np.  budowa, przebudowa bądź remont przewodu kominowego;

9) zakup i montaż podgrzewacza pojemnościowego;

10) zakup i montaż automatyki pokojowej i pogodowej nie będącej elementem układu sterującego 
urządzeniem;

11) budowa, przebudowa i remont przewodu kominowego dla kotłów na paliwa stałe i ciekłe.

10. W przypadku elementów niewymienionych w ust. 9 zakres kosztów kwalifikowanych będzie ustalany 
indywidualnie przez Operatora, w zależności od przedstawionych rozwiązań i uwarunkowań technicznych 
w oparciu o wytyczne instytucji finansującej.

§ 8. Kontrola realizacji.

1. Upoważnieni pracownicy Operatora dokonają odbioru oraz kontroli wykonania zadań, wynikających 
z kosztorysów, potwierdzenia likwidacji Starego źródła ciepła oraz montażu Nowego źródła ciepła zgodnie 
z wzorami określonymi przez Burmistrza Miasta Lędziny.

2. Z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzona dokumentacja wymagana przez instytucję 
finansującą w oparciu o zatwierdzone wzory.

3. Gmina oraz Instytucja finansująca zastrzega sobie prawo kontroli eksploatowanego urządzenia w okresie 
trwałości projektu, a Inwestor zobowiązuje się udostępnić Nowe źródło ciepła do oględzin.

4. Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu przyznanej tytułem dotacji kwoty, w przypadku naruszenia 
zasad umowy lub likwidacji nowego źródła ciepła lub dokonania zmian w sposobie ogrzewania budynku lub 
lokalu, na zakup którego została udzielona dotacja w Okresie trwałości.

5. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi zostanie powiększona o odsetki w wysokości określonej, jak dla 
zaległości podatkowych naliczonych od dnia następnego po upływie terminu zwrotu dotacji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/434/18

Rady Miasta Lędziny

z dnia 22 marca 2018 r.

WNIOSEK
BUDYNEK JEDNORODZINNY

Wniosek uczestnictwa w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Lędziny w zakresie udzielenia 
dotacji do wymiany i likwidacji starych, nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowe, wysoko 

sprawne źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Lędziny:

1. Dane wnioskodawcy: 

1) imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………;

2) adres budynku do realizacji   ….........……………………………………………………………..………;

3) adres korespondencyjny (należy podać jeśli jest inny niż adres budynku do realizacji) ..............................................;

3) PESEL …………………………………………………………………………………………………….;

4) numer telefonu…………………………;

5) numer działki …………………………;

8) tytuł prawny do budynku mieszkalnego: (należy podać formę własności :właściciel/współwłaściciel/najemca/inny 
……………………….......…................

2. Dane dotyczące budynku mieszkalnego i starego źródła ciepła:

1) data oddania budynku do użytkowania ……….......… rok;

2) powierzchnia ogrzewana budynku ………………….m2;

3) rodzaj istniejącego źródła ciepła: (kocioł węglowy zasypowy / kocioł retortowy z podajnikiem / piece 
węglowe kaflowe / kominek na węgiel lub drewno / inne węglowe źródło ciepła* (niepotrzebne skreślić);

4) rok produkcji starego źródła ciepła: ……………………..rok;

5) moc kotła: ………………..KW;

5) ilość zużywanego węgla kamiennego (sezon grzewczy): ………………………………………ton;

7)  źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody: tak/nie * (niepotrzebne skreślić);

8) sposób podgrzewania wody: węgiel kamienny / gaz / energia elektryczna / inne* ..................(niepotrzebne skreślić);

3. Informacje dotyczące realizacji wymiany nowego źródła ciepła:

1) rok planowanej wymiany kotła: 2018 / 2019 / 2020 * (niepotrzebne skreślić);

2) planowany rodzaj nowego źródła ciepła:

Rodzaj nowego źródła ciepła - (zaznaczyć znakiem X tylko jedną pozycję)

kocioł 
gazowy

kocioł na 
biomasę

retortowy 
kocioł na 

węgiel 

ciepło 
sieciowe

pompa 
ciepła

ogrzewanie 
elektryczne

kocioł 
olejowy 

inny
...................

3) udział wydzielonej powierzchni budynku mieszkalnego przeznaczonej do prowadzenia działalności 
gospodarczej, wynosi ………………………………….%. ( należy podać % powierzchni użytkowej budynku lub wpisać 

"0" w przypadku braku zgłoszonej w budynku działalności gospodarczej);

4. Oświadczenia wnioskodawcy:
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Oświadczam, że:

1. W budynku którego dotyczy wniosek nie jest zarejestrowana / jest zarejestrowana działalność 
gospodarcza o numerze REGON .................................. * (niepotrzebne skreślić).

2. Posiadam prawo do dysponowania budynkiem na cele budowlane, a budynek został oddany do 
użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane i jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego.

3. Posiadam uregulowany stan prawny budynku oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia tj. pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego 
przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub 
potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa lub jako spadkobierca oryginał nabycia spadku.

4. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, projektem 
itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła.

5. Zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miasta Lędziny nr XLIX/414/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 
25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny" na lata 
2018 - 2020.

6. Zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miasta Lędziny nr ..................... z dnia 22 marca 
2018 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 
zadań w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 - 2020, której 
załącznikiem jest niniejszy wniosek oraz znam i akceptuję zasady i warunki zawarte w niej zawarte.

7. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem gminy Lędziny.

8. Nie prowadzę starań o pozyskanie innych środków publicznych na wymianę starego źródła ciepła.

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, PESEL, 
adres, telefon, mail, przez Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny w celu realizacji Programu. 
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie 
wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak 
zebranych danych osobowych jest Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny. Moje dane będą 
przetwarzane w celu realizacji Programu. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

10. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Lędziny z siedzibą 
w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, która powierza (zgodnie z art. 31 ww. ustawy) przetwarzanie danych 
osobowych Operatorowi oraz Instytucji finansującej. Przyjmuję, zatem do wiadomości, że dane osobowe 
zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane wyłącznie w celu realizacji Programu.

11. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § l kodeksu karnego.

12. Posiadam uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową budynku, poprzez: podłączenie do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub podłączenie do indywidualnej oczyszczalni ścieków lub posiadanie zbiornika 
bezodpływowego (szamba) i posiadam umowę z wykonawcą na wywóz nieczystości.

13. Oświadczam, że w ramach inwestycji trwale zlikwiduję stare źródło ciepła, obecnie użytkowane 
w budynku mieszkalnym objętym inwestycją, a nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła 
centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego.

14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku mieszkalnego w którym 
zainstalowane zostanie źródło ciepła będące przedmiotem dotacji, przez czas realizacji inwestycji oraz przez 
okres 5 lat liczonych od końcowego odbioru, przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Lędziny 
i upoważnionych pracowników Instytucji finansującej.

……………………………………………………………

( data i podpis Wnioskodawcy )
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/434/18

Rady Miasta Lędziny

z dnia 22 marca 2018 r.

WNIOSEK
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Wniosek uczestnictwa w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Lędziny w zakresie udzielenia 
dotacji do wymiany i likwidacji starych, nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowe, wysoko 

sprawne źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Lędziny:

1. Dane wnioskodawcy: 

1) imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………;

2) adres lokalu do realizacji: nr budynku .............................., numer lokalu ....................................……;

3) adres korespondencyjny (należy podać jeśli jest inny niż adres lokalu do realizacji) ..............................................;

3) PESEL …………………………………………………………………………………………………….;

4) numer telefonu…………………………;

5) numer działki …………………………;

8) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego: (należy podać formę własności :właściciel/współwłaściciel/najemca/inny 
……………………….......…................

2. Dane dotyczące budynku mieszkalnego i starego źródła ciepła:

1) data oddania budynku wielorodzinnego do użytkowania ……….......… rok;

2) powierzchnia ogrzewana lokalu ………………….m2;

3) rodzaj istniejącego źródła ciepła: (kocioł węglowy zasypowy / kocioł retortowy z podajnikiem / piece 
węglowe kaflowe / kominek na węgiel lub drewno / inne węglowe źródło ciepła* (niepotrzebne skreślić);

4) rok produkcji starego źródła ciepła: ……………………..rok;

5) moc kotła: ………………..KW;

5) ilość zużywanego węgla kamiennego (sezon grzewczy): ………………………………………ton;

7)  źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody: tak/nie * (niepotrzebne skreślić);

8) sposób podgrzewania wody: węgiel kamienny / gaz / energia elektryczna / inne* ..................(niepotrzebne skreślić);

3. Informacje dotyczące realizacji wymiany nowego źródła ciepła:

1) rok planowanego przyłączenia lokalu do sieci ciepłowniczej: 2018 /  2019 /  2020  * (niepotrzebne skreślić);

2) udział wydzielonej powierzchni lokalu mieszkalnego przeznaczonego do prowadzenia działalności 
gospodarczej, wynosi ………………………………….%. ( należy podać % powierzchni użytkowej budynku lub wpisać 

"0" w przypadku braku zgłoszonej w budynku działalności gospodarczej);

4. Oświadczenia wnioskodawcy:

Oświadczam, że:

1. W lokalu którego dotyczy wniosek nie jest zarejestrowana / jest zarejestrowana działalność 
gospodarcza o numerze REGON .................................. * (niepotrzebne skreślić).

2. Posiadam prawo do dysponowania lokalem na cele budowlane oraz zgodę administratora lub właściciela 
budynku wielorodzinnego zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami prawnymi.
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3. Posiadam uregulowany stan prawny lokalu oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli lokalu na realizację 
przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego 
przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli lokalu (w przypadku współwłasności lokalu) lub potwierdzoną 
notarialnie kopię pełnomocnictwa lub jako spadkobierca oryginał nabycia spadku.

4. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, projektem 
itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła.

5. Zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miasta Lędziny nr XLIX/414/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 
25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny" na lata 
2018 - 2020.

6. Zapoznałem/am się z treścią uchwały Rady Miasta Lędziny nr ..................... z dnia 22 marca 
2018 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji 
zadań w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 - 2020, której 
załącznikiem jest niniejszy wniosek oraz znam i akceptuję zasady i warunki zawarte w niej zawarte.

7. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem gminy Lędziny.

8. Nie prowadzę starań o pozyskanie innych środków publicznych na wymianę starego źródła ciepła.

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, PESEL, 
adres, telefon, mail, przez Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny w celu realizacji Programu. 
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie 
wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak 
zebranych danych osobowych jest Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny. Moje dane będą 
przetwarzane w celu realizacji Programu. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 
wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

10. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Lędziny z siedzibą 
w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55, która powierza (zgodnie z art. 31 ww. ustawy) przetwarzanie danych 
osobowych Operatorowi oraz Instytucji finansującej. Przyjmuję, zatem do wiadomości, że dane osobowe 
zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane wyłącznie w celu realizacji Programu.

11. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § l kodeksu karnego.

13. Oświadczam, że w ramach inwestycji trwale zlikwiduję stare źródło ciepła, obecnie użytkowane 
w lokalu mieszkalnym objętym inwestycją, a nowe źródło ciepła będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła 
centralnego ogrzewania lokalu mieszkalnego.

14. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli lokalu mieszkalnego w którym 
zainstalowane zostanie źródło ciepła będące przedmiotem dotacji, przez czas realizacji inwestycji oraz przez 
okres 5 lat liczonych od końcowego odbioru, przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Lędziny 
i upoważnionych pracowników Instytucji finansującej.

……………………………………………………………

( data i podpis Wnioskodawcy )
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