
nr wniosku................................ 
/nadaje Urząd/ 

WNIOSEK 
 
o udzielenie dotacji celowej w oparciu o zapisy uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta 
Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielen ia dotacji celowej                                 
na dofinansowanie kosztów inwestycji słu żących ochronie powietrza polegaj ących                 
na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Mi asta Wisła  
 
Proszę o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła w nieruchomości zlokalizowanej                  
w Wiśle przy ulicy………………………………………………………………………………… 
(podać dokładny adres nieruchomości objętej wnioskiem). 
 
1.  Inwestor:   

Imię i Nazwisko (nazwa) ..................................................................................................... 

Adres zameldowania (siedziby): 

ulica ............................................................... nr domu ........................................... 

kod pocztowy ....................... miejscowość  ............................................................            

nr telefonu .......................................... 

seria i nr dowodu osobistego.................................................................................... 

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Inwestor jest przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

NIP**  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

2.  Informacja o nieruchomości objętej wnioskiem: 

     ulica ............................................................ nr domu ............................................... 

nr ewidencyjny działki ................................................................... 

nr księgi wieczystej ........................................................................... 

Powierzchnia budynku wynosi :...............................................m2. 

 Inwestor prowadzi działalność gospodarczą na terenie nieruchomości (dotyczy także 

współwłaścicieli):  

   TAK / NIE* 

3.  Charakterystyka inwestycji: 

      - stare źródło ciepła (podać wiek pieca, rodzaj paliwa):    

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 - informacja o instalacji gazowej: 

 Instalacja gazowa jest w budynku, nie wymaga przebu dowy*  

 Instalacja gazowa jest w budynku, wymaga przebudowy  (konieczne jest 

uzyskanie pozwolenia na przebudow ę)* 

 brak instalacji gazowej w budynku(konieczne jest uz yskanie pozwolenia na 

budow ę)* 

4.  Termin realizacji – 28 czerwca 2019 r.  

 

 
 



 
Oświadczam, że zapoznałem(am) si ę z Regulamin udzielenia dotacji celowej ze środków 
bud żetu Miasta Wisła na wymian ę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Mi asta 
Wisła (zał ącznik do uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wis ła z dnia 25 stycznia 2018 r.) i 
zobowi ązuję się do jego przestrzegania.   
 
Oświadczam, że nieruchomo ść objęta wnioskiem jest zabudowana budynkiem 
mieszkalnym/lokalem mieszkalnym*. 
 
Jestem świadomy, że dotacje przyznawane b ędą zgodnie z kolejno ścią okre ślon ą w w/w 
uchwale, jednak nie wcze śniej ni ż po uzyskaniu środków na ten cel z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
 
W przypadku niezakwalifikowania niniejszego wniosku  do dotacji w roku bie żącym wyra żam 
zgod ę na jego przesuni ęcie na rok nast ępny. 
 
Ponadto o świadczam: 
 
Ja, ni żej podpisany działaj ąc w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochron ie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2018.1000.) wyra żam zgod ę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Urz ąd Miejski w Wi śle w celach zwi ązanych z udzieleniem dotacji oraz jej 
rozliczeniem, w tym rozliczeniem z Wojewódzkim Fund uszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych 
jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dost ępu do tre ści swoich danych osobowych 
oraz ich poprawiania. 

 
Kwot ę dofinansowania prosz ę przekazać na nast ępujący numer rachunku bankowego : 

 
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __  

 
 

.............................................. dnia ...............................  
 
 

     
                                          ..................................... 

                                     podpis inwestora 
*niewła ściwe skre ślić 
** dotyczy przedsi ębiorców 
 
Załączniki: 
1) dokument poświadczający tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu (w szczególności 
odpis bądź wydruk z księgi wieczystej nieruchomości, umowę przeniesienia własności, wypis z rejestru gruntów, 
umowę najmu/dzierżawy),  
2) w przypadku współwłasności zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji,  
3) w przypadku najmu/dzierżawy zgodę właściciela na realizację inwestycji,  
4) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę właścicieli lokali. 
 
 
Przedsi ębiorca ubiegaj ąc się o udzielenie pomocy de minimis (dotacji) ma 
obowi ązek przedło żyć następujące dokumenty: 

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy 
de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono 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. 311z późn. zm.). 

3) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie lub oświadczenie                  
o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie w bieżącym roku podatkowym                      
i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie. 
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Szanowni Pa�stwo, 
w zwi�zku z rozpocz�ciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporz�dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w zwi�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

(zwane dalej Rozporz�dzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�dzenie  

o ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

oraz o przysługuj�cych Pani /Panu prawach z tym zwi�zanych. 

Poni�sze zasady stosuje si� pocz�wszy od dnia 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urz�dzie Miejskim  

w Wi�le jest Burmistrz Miasta Wisła, z siedzib� w Wi�le (43-460) na Placu B. Hoffa 3. 

2. Je�li ma Pani/Pan pytania dotycz�ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Urz�du Miejskiego w Wi�le, a tak�e przysługuj�cych 

Pani/Panu uprawnie�, mo�e si� Pani/Pan skontaktowa� z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych w Urz�dzie Miejskim w Wi�le za pomoc� adresu iod@um.wisla.pl. Szczegółowe 

informacje b�d� publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Dane osobowe 

(RODO)”, dost�pnej pod adresem:  http://bip.wisla.pl/lista/dane-osobowe-rodo. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowi�zuj�cych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej przez 

Pani�/Pana zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s�: 

a) w celu wypełnienia obowi�zków prawnych ci���cych na Administratorze danych 

osobowych; 

b) w celu realizacji umów zawartych przez Administratora danych osobowych  

z kontrahentami; 

c) w pozostałych przypadkach na podstawie wcze�niej udzielonej przez Pani�/Pana zgody 

w zakresie i celu okre�lonym w tre�ci zgody. 

5. W zwi�zku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mog� by�: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonuj�ce zadania publiczne lub działaj�ce na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj� z przepisów 

powszechnie obowi�zuj�cego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzaj� dane osobowe dla 

których Administratorem jest Burmistrz Miasta Wisła. 

6. Pani/Pana dane osobowe b�d� przechowywane przez okres niezb�dny do realizacji celów 

okre�lonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowi�zuj�cego prawa. 

7. W zwi�zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuj� Pani/Panu 

nast�puj�ce uprawnienia: 

a) prawo dost�pu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b) prawo do ��dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy 

dane s� nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) prawo do ��dania usuni�cia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

je�eli przepis prawa nie ogranicza tego uprawnienia, w szczególno�ci w przypadku gdy: 

� dane nie s� ju� niezb�dne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

� osoba, której dane dotycz�, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 

osobowych, 

� osoba, której dane dotycz� wycofała zgod� na przetwarzanie danych osobowych, 

która jest podstaw� przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej 

przetwarzania danych, 

� dane osobowe przetwarzane s� niezgodnie z prawem, 

� dane osobowe musz� by� usuni�te w celu wywi�zania si� z obowi�zku 

wynikaj�cego z przepisów prawa; 



d) prawo do ��dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

� osoba, której dane dotycz� kwestionuje prawidłowo�� danych osobowych, 

� przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz�,  

� sprzeciwia si� usuni�ciu danych, ��daj�c w zamian ich ograniczenia, 

� Administrator nie potrzebuje ju� danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotycz�, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze�, 

� osoba, której dane dotycz�, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 

ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s� nadrz�dne 

wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy ł�cznie spełnione s� nast�puj�ce 

przesłanki: 

� przetwarzanie danych odbywa si� na podstawie umowy zawartej z osob�, której dane 

dotycz� lub na podstawie zgody wyra�onej przez t� osob�, 

� przetwarzanie odbywa si� w sposób zautomatyzowany;     

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy ł�cznie spełnione s�

nast�puj�ce przesłanki: 

� zaistniej� przyczyny zwi�zane z Pani/Pana szczególn� sytuacj�, w przypadku 

przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

� przetwarzanie jest niezb�dne do celów wynikaj�cych z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron� trzeci�, z wyj�tkiem 

sytuacji, w których nadrz�dny charakter wobec tych interesów maj� interesy lub 

podstawowe prawa i wolno�ci osoby, której dane dotycz�, wymagaj�ce ochrony 

danych osobowych, w szczególno�ci gdy osoba, której dane dotycz� jest dzieckiem.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si� na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo 

do cofni�cia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni�cie to nie ma wpływu na zgodno��

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni�ciem,  

i zgodnie z obowi�zuj�cym prawem. 

9. W przypadku powzi�cia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urz�dzie 

Miejskim w Wi�le Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego wła�ciwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si� na podstawie zgody osoby, 

której dane dotycz�, podanie przez Pani�/Pana danych osobowych Administratorowi ma 

charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Pani�/Pana danych osobowych jest obowi�zkowe w sytuacji gdy przesłank�

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi�dzy stronami 

umowa. 

12. Dotycz�ce Pani/Pana dane osobowe mog� by� przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie b�d� profilowane. 



 

 

UCHWA A!NR!XXXVII/513/2018 

RADY!MIASTA!WIS A 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w!sprawie!udzielenia!dotacji!celowej!na!dofinansowanie!kosztów!inwestycji!s"u#$cych!ochronie!powietrza!

polegaj$cych!na!wymianie!%róde"!ciep"a!w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta!Wis"a 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorz dzie! gminnym! (t.j.! Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21, 

art. 403 ust. 2 i ust. 4 - 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.!Prawo!ochrony! "rodowiska! (t.j.!Dz. U.  z 2017 r., 

poz. 519, ze zm.), oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. 

poz. 2077 ze zm.), po konsultacjach spo#ecznych z mieszka$cami!przeprowadzonych w trybie § 3 ust. 1 pkt 5 

uchwa#y nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wis#a! z dnia 25 pa%dziernika! 2012 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji spo#ecznych z mieszka$cami (t.j. z dnia 17 grudnia 2015 r. Dz. Urz. Woj. Sla 

z 2016 poz. 88),!maj c!na!uwadze!art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og#aszaniu!aktów!normatywnych!
i niektórych!innych!aktów!prawnych!(t.j.!Dz. U. 2017 r. poz. 1523 ze zm.) 

Rada!Miasta!Wis"a!uchwala!co!nast&puje: 

§ 1. Koszty!inwestycji!s#u& cych!ochronie!powietrza!polegaj cych!na!wymianie!%ród#a!ciep#a!w budynkach 

mieszkalnych! na! terenie! Miasta! Wis#a! mog ! by'! dofinansowane! z bud&etu! Miasta! Wis#a! lub! "rodków!
zewn*trznych,!zgodnie!z zasadami!okre"lonymi!w niniejszej uchwale. 

§ 2. Zasady udzielenia i rozliczenia! dotacji! okre"la! �Regulamin! udzielenia! dotacji! ze! "rodków! bud&etu!
Miasta! Wis#a! na! wymian*! %róde#! ciep#a! w budynkach! mieszkalnych! na! terenie! Miasta! Wis#a+! b*d cy!
za# cznikiem!do!niniejszej!uchwa#y. 

§ 3. Wykonanie!uchwa#y!powierza!Burmistrzowi!Miasta!Wis#a. 

§ 4. 1. Traci!moc! uchwa#a! nr!XXXVI/488/2017!Rady!Miasta!Wis#a! z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

udzielenia!dotacji!celowej!na!dofinansowanie!kosztów!inwestycji!s#u& cych!ochronie!powietrza!polegaj cych!
na!wymianie!%róde#!ciep#a!w budynkach!mieszkalnych!na!terenie!Miasta!Wis#a. 

2. Dla dotacji udzielonych, a nierozliczonych! do! dnia! wej"cia! w &ycie! niniejszej! uchwa#y! stosuje! si*!
przepisy w brzmieniu!nadanym!niniejsz !uchwa#  

DZIENNIK URZ!DOWY
WOJEW"DZTWA #L$SKIEGO

Katowice, dnia 30 stycznia 2018 r.

Poz. 617

Elektronicznie podpisany przez:

IWONA ANDRUSZKIEWICZ; �l�ski Urz�d Wojewódzki

Data: 2018-01-30 14:55:18 



§ 5. Uchwa#a! wchodzi! w &ycie! po! up#ywie! 14 dni! od! dnia! jej! og#oszenia w Dzienniku! Urz*dowym!
Województwa!-l skiego!i obowi zuje!do!dnia!31 grudnia 2020 roku. 

  

 
Przewodnicz cy!Rady!Miasta!Wis#a 

 

 

Janusz Pod#orski 
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Za# cznik!do!uchwa#y!Nr!XXXVII/513/2018 

Rady!Miasta!Wis#a 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

 

Regulamin!udzielenia!dotacji!celowej!ze!'rodków!bud#etu!Miasta!Wis"a!na!wymian&!%róde"!ciep"a!

w budynkach!mieszkalnych!na!terenie!Miasta!Wis"a 

§ 1. Ilekro'!w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - rozumie! si*! przez! to! budynek! wolnostoj cy! albo! budynek!
w zabudowie! bli%niaczej,! szeregowej! lub! grupowej,! s#u& cy! zaspokajaniu! potrzeb! mieszkaniowych,!
stanowi cy!konstrukcyjnie!samodzieln !ca#o"',!w którym!dopuszcza!si*!wydzielenie!lokali!mieszkalnych. 

2) Inwestorze - rozumie!si*!przez to podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r.!Prawo!ochrony!"rodowiska!(t.j.!Dz. U.  z 2017 r., poz. 519, ze zm.). 

3) Nowym!%ródle!ciep#a!- rozumie!si*!przez!to!ekologiczne!i wysokosprawne!%ród#o!ciep#a!posiadaj ce znak 

efektywno"ci!energetycznej!takie!jak: 

a) kocio#!w*glowy!retortowy, 

b) kocio#!retortowy!na!biomas*!(pelety), 

c) kocio"!na!drewno,  

d) kocio"!na!w&giel!(zasypowy),! 

e) kocio#!gazowy, 

4) Wszystkie! %ród#a! o których! mowa! w pkt 3)! musz ! by'! dopuszczone! do! obrotu handlowego w kraju, 

posiada'!oznakowanie!potwierdzaj ce! zgodno"'!wyrobu!z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustaw !
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie!oceny!zgodno"ci!(t.j.!Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 ze zm.), dodatkowo 

%ród#a! ciep#a!wymienione!w pkt 3)! litera! od! a)! do! d)!musz ! ! posiada'! aktualny! certyfikat! energetyczno-

emisyjny!wydany! przez! laboratorium! badawcze! posiadaj ce! akredytacj*! Polskiego! Centrum!Akredytacji!
lub! innej! jednostki! akredytuj cej! w Europie! b*d cej! sygnatariuszem! wielostronnego porozumienia 

o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA  (European co-operation! for! Accreditation)! potwierdzaj cy!
spe#nienie!wymogów!5 klasy!kot#ów!wg!kryteriów!zawartych!w normie PN-EN 303-5:2012, 

5) Starym!%ródle!ciep"a!- rozumie!si&!przez!to!niskowydajny!kocio"!centralnego!ogrzewania!na!paliwo!

sta"e.! Przyjmuje! si&,! #e! starym! %ród"em! ciep"a! s$! kot"y! poni#ej! 5 klasy! wg! kryteriów! zawartych!

w normie PN-EN 303-5:2012. 

6) Wykonawcy - rozumie!si*!przez!to!przedsi*biorc*!dokonuj cego!wymiany!%ród#a!ciep#a. 

§ 2. Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej: 

1. Regulamin! okre"la! zasady! przyznawania! dotacji! dla! inwestycji! w zakresie! wymiany! %róde#! ciep#a,!
polegaj cych! na! zainstalowaniu! w miejsce! dotychczasowego! starego! %ród#a! ciep#a,! nowego! %ród#a! ciep#a!
zabudowanego w sposób!trwa#y. 

2. Warunkiem!uzyskania!dotacji!jest!rzeczywiste!ograniczenie!emisji!zanieczyszcze$!do!powietrza!poprzez!
likwidacj*!w budynku lub w lokalu!starego!%ród#a!ciep#a!i zainstalowanie!nowego!%ród#a!ciep#a. 

3. W celu uzyskania dotacji,!inwestor!zobowi zany!jest!wymieni'!stare!%ród#o!ciep#a!na!nowe!%ród#o!ciep#a!
zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. 

4. Nowe!%ród#o!ciep#a!musi!spe#nia'!nast*puj ce!wymagania: 

1) posiada'!aktualny!certyfikat!energetyczno!- emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, 
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5. Dotacj*,!o której!mowa!w niniejszym!Regulaminie,!przyznaje!si*!tylko!raz!dla!danego!obiektu:!budynku!
lub lokalu. 

§ 3. Tryb!post*powania!w sprawie udzielenia dotacji celowej. 

1. Burmistrz! Miasta! Wis#a! og#asza! na! stronie! internetowej Miasta, w prasie lokalnej oraz na tablicach 

og#osze$!Urz*du!Miasta!nabór!wniosków!na!udzielenie!dotacji!oraz!wyznacza!termin!do!którego!Inwestor!jest!
zobowi zany!z#o&y'!wniosek!o przyznanie dotacji. 

2. Nabór! o którym! mowa! w ust 1 mo#e! dotyczy*! wszystkich! lub! tylko! wybranych! %róde"! ciep"a!

o których!mowa!w §!1 pkt 3).  

3. Inwestor w celu!uzyskania!dotacji!dla! inwestycji!ze!"rodków!bud&etu!Miasta!Wis#a,!sk#ada!w Urz*dzie!
Miasta wniosek, wraz z za# cznikami!wymienionymi!w ust. 4 oraz w §!4 ust. 4. 

4. Do wniosku o udzielenie!dotacji!Inwestor!jest!obowi zany!do# czy': 

1) dokument! po"wiadczaj cy! tytu#! prawny! do! budynku! mieszkalnego! jednorodzinnego! lub! lokalu! 
(w!szczególno"ci!odpis!b d%!wydruk!z ksi*gi!wieczystej!nieruchomo"ci,! !umow*!przeniesienia!w#asno"ci,!
wypis z rejestru!gruntów,!umow*!najmu/dzier&awy), 

2) o"wiadczenie,!&e!nieruchomo"'!jest!zabudowana!budynkiem!mieszkalnym!lub!lokalem, 

3) w!przypadku!wspó#w#asno"ci!zgod*!wszystkich!wspó#w#a"cicieli!na!realizacj*!inwestycji, 

4) w przypadku najmu/dzier&awy!zgod*!w#a"ciciela!na!realizacj*!inwestycji, 

5) w!przypadku!wspólnoty!mieszkaniowej!uchwa#*!w#a"cicieli!lokali. 

5. Niekompletne! wnioski! podlegaj ! uzupe#nieniu! w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania. 

6. Wnioski!nieuzupe#nione!w terminie!okre"lonym!w ust. 5 nie b*d !rozpatrywane. 

7. Kompletne! wnioski,! w#a"ciwie! wype#nione! i zawieraj ce! niezb*dne! za# czniki! b*d ! rozpatrywane!
wed#ug!daty!wp#ywu!do!Urz*du!Miasta!z zastrze&eniem!zapisów!ust. 7. 

8. W przypadku gdy kwota przeznaczona na udzielenie dotacji nie jest!wystarczaj ca!z uwagi!na!zbyt!du& !
ilo"'!z#o&onych!wniosków!o przyznanie!dotacji,!wnioski!b*d !rozpatrywane!a&!do!wyczerpania!posiadanych!na!
ten!cel!"rodków!finansowych. 

9. W przypadku rezygnacji Inwestora zakwalifikowanego do! udzielenia! dotacji,! dotacja! mo&e! zosta'!
przyznana! kolejnemu! Inwestorowi,! który! z#o&y#! wniosek! w danym! naborze,! spe#niaj cemu! warunki! do!
udzielenia dotacji. 

10. Inwestorzy! którzy! nie otrzymali dotacji w danym naborze z uwagi! na! wyczerpanie! "rodków!
finansowych nie s ! zobowi zani! do! ponownego! sk#adania!wniosków,! bowiem!wnioski! te! b*d ! rozpatrywane!
w kolejnym! naborze! przy! zastosowaniu! kolejno"ci! okre"lonej! w ust. 7 i 8. Inwestor w takim przypadku ma 

obowi zek!na!& danie!potwierdzenia!aktualno"ci!wniosku!i za# czonych!dokumentów. 

11. W!przypadku!niewyczerpania!"rodków!finansowych!przeznaczonych!na!udzielenie!dotacji!jak!równie&!
w przypadku! braku! mo&liwo"ci! udzielenia! dotacji! zgodnie! z zapisami ust. 9 Burmistrz! Miasta! Wis#a! mo&e!
przeprowadzi'!nabór!uzupe#niaj cy. 

12. Po! zrealizowaniu! inwestycji,! celem! wyp#aty! dotacji! ze! "rodków! bud&etu! Miasta! Wis#a! Inwestor!
przedk#ada!w Urz*dzie!Miasta!nast*puj ce!dokumenty: 

1) orygina#! faktury!VAT! lub! rachunku! (z! dat !wystawienia! po! podpisaniu! umowy! o udzielenie dotacji) na 

zakup i zainstalowanie!nowego!%ród#a!ciep#a,!która!po!odnotowaniu!na!niej!wysoko"ci!przyznanej!dotacji!
podlega zwrotowi, 

2) dokument! potwierdzaj cy! demonta&! i przekazanie! starego! %ród#a! ciep#a! do! likwidacji,!wystawiony! przez!
uprawnionego!przedsi*biorc*. 

3) dokument! potwierdzaj cy! zgodno"'! wyrobu! z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z ustaw ! z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie!oceny!zgodno"ci!(t.j.!Dz. U. z 2017 r., poz. 1226 ze zm.), 
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4) certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium,! potwierdzaj cy! spe#nienie!
wymogów!5 klasy!kot#ów!wg!kryteriów!zawartych!w normie PN-EN 303-5:2012, 

5) opini*!kominiarsk , 

6) protokó#!odbioru!monta&u!ogrzewania!wystawiony!przez!wykonawc*; 

13. Dla inwestycji w przypadku! której! nowym! %ród#em! ciep#a! jest! kocio#! gazowy! poza! dokumentami!
wymienionymi w ust. 11 nale&y!przed#o&y': 

1) pozwolenie! na! budow*! lub! przebudow*! wewn*trznej! instalacji! gazowej! wydane! przez! Starost*!
Cieszy$skiego!z zastrze&eniem!zapisów!pkt. 3, 

2) zawiadomienie! w#a"ciwego! organu! o zako$czeniu zadania realizowanego na podstawie pozwolenia na 

budow*! w przypadku! gdy! by#o! wymagane,! wraz! z o"wiadczeniem! Inwestora,! &e! organ! ten! nie wniós#!
sprzeciwu ani uwag w drodze decyzji, 

3) w! przypadku! braku! konieczno"ci! przebudowy!wewn*trznej! instalacji! gazowej! o"wiadczenie!wykonawcy!
o pod# czeniu! kot#a! gazowego! do! istniej cej! ju&! instalacji! oraz! o"wiadczenie! Inwestora! o braku 

konieczno"ci! uzgadniania! w starostwie Powiatowym w Cieszynie! przebudowy! wewn*trznej! instalacji!
gazowej, 

4) protokó#!odbioru!instalacji!sporz dzony!przez!osob*!ze!stosownymi!uprawnieniami, 

5) umow*!dostawy!gazu!ziemnego 

§ 4. Pomoc de minimis 

1. Pomoc de minimis, o której!mowa`!w Rozporz dzeniu!Komisji!Europejskiej!(UE)!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! (Dziennik! Urz*dowy! Unii! Europejskiej! L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 roku), 

w odniesieniu! do! przedsi*biorców,! tj.! Inwestorów! prowadz cych! dzia#alno"'! gospodarcz ! bez! wzgl*du! na!
form*! organizacyjno-prawn ! oraz! sposób! finansowania,! stanowi! dotacja,! o której! mowa! w niniejszym 

regulaminie. 

2. Pomoc! udzielona! na! podstawie! niniejszego! regulaminu! dla! jednego! przedsi*biorcy! # cznie! z pomoc !
udzielon ! z innych! %róde#! w okresie trzech lat podatkowych nie mo&e! przekroczy'! kwoty! 200.000,00! EUR!
brutto, a dla!przedsi*biorcy!prowadz cemu!dzia#alno"'!zarobkow !w zakresie!drogowego!transportu! towarów!
kwoty 100.000,00 EUR brutto. 

3. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania w obszarach oznaczonych w art. 1 Rozporz dzenia! Komisji!
Europejskiej (UE) 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! (Dziennik!Urz*dowy!Unii!Europejskiej!L 352/1 

z dnia 24 grudnia 2013 roku) 

4. Przedsi*biorca! ubiegaj c! si*! o udzielenie! pomocy! de! minimis! ma! obowi zek! przed#o&y'! nast*puj ce!
dokumenty: 

1) wszystkie! otrzymane! za"wiadczenia! o pomocy! de! minimis! lub! o"wiadczenie! o wielko"ci! otrzymanej!
pomocy de minimis w bie& cym!roku!podatkowym!i dwóch!poprzedzaj cych!go!latach!albo!o"wiadczenie 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

2) wype#niony! formularz! informacji!przedstawianych!przy!ubieganiu! si*!o pomoc!de!minimis!którego!wzór!
okre"lono! w rozporz dzeniu! Rady! Ministrów! z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych!przez!podmiot!ubiegaj cy!si*!o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z!pó%n.!zm.). 

3) wszystkie!otrzymane!za"wiadczenia!o pomocy de minimis w rolnictwie!lub!rybo#óstwie!lub!o"wiadczenie!
o wielko"ci otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie! lub! rybo#óstwie!w bie& cym! roku! podatkowym!
i dwóch!poprzedzaj cych!go!latach!albo!o"wiadczenie!o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

5. Termin!z#o&enia!dokumentów, o których!mowa!w ust. 4,!ustala!si* na!dzie$!z#o&enia!wniosku,!o którym!
mowa w §!3 ust. 3. 

6. Przedsi*biorca!nie mo&e!skorzysta'!z pomocy de minimis w nast*puj cych!przypadkach: 

1) przekroczenia!pu#apu!dopuszczalnej!pomocy!de!minimis!lub 
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2) niedope#nienia obowi zków!okre"lonych!w ust. 4 lub 

3) zalegania z zap#at !zobowi za$!wobec!bud&etu!Gminy!Wis#a. 

7. Warto"'!pomocy!de!minimis!okre"lona!niniejszym! regulaminem!podlega!kumulacji! z warto"ci !ka&dej!
innej pomocy de minimis uzyskanej w ró&nych! formach! i z! ró&nych! %róde#! w okresie trzech kolejnych lat 

podatkowych oraz z warto"ci !ka&dej!pomocy!innej!ni&!de!minimis,!otrzymanej!w odniesieniu do tych samych 

kosztów!kwalifikowanych!lub!tego!samego!"rodka!finansowania!ryzyka. 

§ 5. Sposób!rozliczenia!dotacji!celowej 

1. Dotacja! przekazywana! b*dzie!w formie! zwrotu! inwestorowi! cz*"ci! poniesionych! i udokumentowanych 

kosztów! inwestycji! po! jej! zako$czeniu! oraz! przed#o&eniu! przez! Inwestora! kompletnych! dokumentów!
wymienionych w §! 3 ust. 12 i 13, na rachunek bankowy wskazany przez inwestora we wniosku w terminie 

czternastu!dni!od!ogl*dzin!o których!mowa!w §!6. 

2. W!ka&dym!roku!kalendarzowym!na!dotacj*! inwestycji!przeznacza!si*!kwot*,!której!wysoko"'!ustalana!
jest w uchwale!bud&etowej!Miasta!Wis#a. 

3. Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez Inwestora faktury (rachunku) za 

wykonanie prac, o których!mowa!w §!2 ust. 1 i stanowi!709!# cznej!wysoko"ci!poniesionych!kosztów,!jednak!
nie wi*cej!ni&!7000,00 z#. 

§ 6. Przed!dokonaniem!wyp#aty!kwoty!dotacji,!inwestor zobowi zany!jest!do!umo&liwienia!upowa&nionym!
osobom! przeprowadzenia! ogl*dzin! na! terenie! swojej! nieruchomo"ci! w zakresie! wszelkich! danych! obj*tych!
wnioskiem, w tym!wykonania!prac!zwi zanych!z wymian !urz dzenia!grzewczego. 
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