
UCHWAŁA NR XXII/212/2020 
RADY MIASTA BIŁGORAJA 

z dnia 16 września 2020 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie 
przedsięwzięć służących ochronie powietrza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 w zw. Z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy 
z dnia.27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), na wniosek 
Burmistrza Miasta Biłgoraja, po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu, Rada Miasta Biłgoraja uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady, udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto 
Biłgoraj na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza, obejmujące: 

1) kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania, 

2) wysokość dofinansowania,  

3) tryb postępowania w sprawie udzielania i rozliczania dotacji. 

§ 2. 1.   Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja wszystkich 
dotychczasowych pieców lub kotłów wykorzystywanych do ogrzewania budynków lub lokali mieszkalnych 
zasilanych paliwem stałym oraz zamiana ich na: 

1) pompę ciepła, 

2) kondensacyjny kocioł gazowy zasilany gazem z sieci lub własnego zbiornika, 

3) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

4) indywidualne źródło ogrzewania zasilane energią elektryczną, 

5) indywidualne źródło ogrzewania zasilane biomasą o parametrach co najmniej jak dla kotłów klasy 5 wg 
normy PN-EN 303-5-12, zgodne z dyrektywą ECODESIGN. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy: 

1) możliwość wykorzystywania kominków opalanych drewnem, stanowiących jednocześnie element 
dekoracyjny, jako okazjonalne źródło ogrzewania,  

2) możliwość pozostawienia pieców kaflowych i wykorzystywania ich jako elektryczne piece akumulacyjne, 

3. W przypadku, gdy nieruchomość ogrzewana jest niskosprawnym kotłem gazowym, dotacja może zostać 
przyznana na wymianę na jedno ze źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4. W tej sytuacji warunkiem 
otrzymania dotacji jest również likwidacja lub nieposiadanie źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym. 

4. Dofinansowaniem nie są objęte grzejniki oraz instalacje doprowadzające i odprowadzające do nich 
czynnik grzewczy, jak również zasobniki na ciepłą wodę użytkową. 

5. Likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania i jego rodzaju powinna być udowodniona, 
w szczególności poprzez dowód utylizacji pieca. 

§ 3. Dotacja celowa może być udzielona osobie fizycznej realizującej przedsięwzięcie inwestycyjne 
określone w § 2 w budynku lub lokalu mieszkalnym położonym w granicach administracyjnych Miasta 
Biłgoraja. 

§ 4. Dotacja celowa udzielana na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego ochronie 
powietrza może być przeznaczona wyłącznie na: 

1) pokrycie kosztów zakupu, dostawy, montażu i rozruchu nowego źródła ogrzewania i niezbędnych 
elementów kotłowni (np. zaworów, rur, kanałów odprowadzających spaliny), 

2) pokrycie kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, w tym kosztów zakupu, dostawy, montażu 
i rozruchu urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu-ogrzewania, 
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3) pokrycie kosztów podłączenia do sieci gazowej (wykonanie przyłącza) związanego z instalacją nowego 
źródła ogrzewania, 

4) pokrycie kosztów demontażu, modernizacji oraz budowy i wykonania systemu odprowadzania spalin 
niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania. 

§ 5. Określa się wymagania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego ochronie powietrza objętego 
dofinansowaniem w formie dotacji: 

1) źródło ogrzewania powinno być fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniać normy i być 
dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) źródło ogrzewania zasilane biomasą powinno posiadać aktualne świadectwo badań energetyczno - 
emisyjnych potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska (dla kotłów klasy 5) 
ustalone w normie PN-EN 303-5-2012 wydane przez instytucję posiadającą akredytację oraz deklarację 
zgodności z przepisami z zakresu produktu (CE lub B) podanych przez producenta oraz co najmniej 
wymagania określone w rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE. 

§ 6. Beneficjent dotacji jest zobowiązany do dochowania wszelkich wymogów wynikających z przepisów 
prawa związanych z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym, w tym w szczególności wymogów 
dotyczących warunków i norm budowlanych, jakie muszą zostać spełnione, aby źródło ogrzewania zostało 
dopuszczone do użytkowania. 

§ 7. 1.        Dotacja celowa polega na poniesieniu przez Gminę Miasto Biłgoraj części kosztów realizacji 
przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego ochronie powietrza. 

2. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju nowego źródła ogrzewania i w poszczególnych latach 
obowiązywania niniejszej uchwały wynosi: 

1) w 2020 i 2021 roku do 60% kosztów wykonania przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż: 

a) przy realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 7 500 zł brutto, 

b) przy realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5 - 5 000 zł brutto, 

c) przy realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 3 - 3 000 zł brutto, 

2) w 2022 roku do 50% kosztów wykonania przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż: 

a) przy realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 6 500 zł brutto, 

b) przy realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5 - 4 000 zł brutto, 

c) przy realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 3 - 2 500 zł brutto, 

3) w 2023 roku do 40% kosztów wykonania przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż: 

a) przy realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 5 500 zł brutto, 

b) przy realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5 - 3 000 zł brutto, 

c) przy realizacji przedsięwzięcia o którym mowa w § 2 ust. 3 - 2 000 zł brutto. 

3. Dla potrzeb kwalifikowania wysokości dofinansowania przyjmuje się datę złożenia wniosku. 

§ 8. 1.         Dotacje celowe będą udzielane do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel 
w budżecie Gminy Miasto Biłgoraj. 

2. W przypadku, gdy w danym roku wyczerpane zostaną środki przeznaczone na udzielenie dotacji, 
wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia w roku następnym.  

3. Wysokość środków finansowych, jaka będzie zabezpieczona w budżecie Gminy Miasto Biłgoraj 
z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych wynosi co najmniej: 

1) w 2020 roku 400 000 zł, 

2) w 2021 roku 400 000 zł, 

3) w 2022 roku 300 000 zł,  

4) w 2023 roku 200 000 zł. 
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4. Dotacja z budżetu Gminy Miasto Biłgoraj na podstawie niniejszej uchwały, jak również uchwał 
przedmiotowo tożsamych ją poprzedzających tj. uchwały nr XL/382/18 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 
27 września 2018 r., uchwały nr IV/28/2018 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz uchwały nr 
XVI/150/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 29 stycznia 2020 r. na wymianę źródła ogrzewania w danym 
budynku lub lokalu mieszkalnym, może być udzielona wyłącznie jeden raz. 

§ 9. 1.         Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego, służącego ochronie powietrza, niezależnie 
od finansowania uzyskanego na podstawie niniejszej uchwały, może być dofinansowana z innych źródeł. 

2. Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego służącego ochronie powietrza. 

§ 10. 1.          Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji celowej jest złożenie kompletnego wniosku, 
którego wzór ustalony jest załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły i rozpoczyna się w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały. 

3. Osoby fizyczne, które nie złożyły wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia służącego ochronie 
powietrza w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, a spełniły wszystkie 
warunki, o których mowa od §2 do §6, są uprawnione do złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1 
i do otrzymania dotacji na warunkach określonych w niniejszej uchwale. 

4. Dofinansowanie jest przyznawane według kolejności złożonych wniosków. 

5. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Biłgoraja, Plac Wolności 16, 
23-400 Biłgoraj. 

6. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, 
o kolejności jego złożenia decyduje data doręczenia wniosku do Urzędu Miasta Biłgoraja. 

§ 11. 1.    Złożone wnioski o udzielenie dotacji będą podlegały weryfikacji. Wnioskodawca może zostać 
wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. 

2. W przypadku, gdy złożony wniosek nie zostanie poprawiony lub uzupełniony w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania będzie pozostawiony bez rozpatrzenia. 

§ 12. 1.    Z osobami, które złożą poprawne wnioski zawarta zostanie umowa o dofinansowanie w formie 
dotacji celowej przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego ochronie powietrza, w której określone zostaną 
obowiązki dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji. 

2. Umowa określi w szczególności: 

1) strony umowy, 

2) nazwę przedsięwzięcia inwestycyjnego z podaniem jego lokalizacji, 

3) szczegółowy opis przedsięwzięcia inwestycyjnego, na dofinansowanie którego została przyznana dotacja, 

4) wysokość przyznanej dotacji, 

5) sposób i termin przekazania dotacji,  

6) termin wykonania przedsięwzięcia, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia podpisania umowy, 

7) sposób i rozliczenie dotacji, 

8) zasady i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji lub jej części, 

9) sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji lub z tytułu niedotrzymania warunków umowy. 

3. Umowa o dofinansowanie jest podpisywana nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. 

4. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji. 

§ 13. 1.    Dotacja nie może być przeznaczona na refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
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2. Dotacja może zostać przeznaczona na refundacje wydatków poniesionych przez osoby fizyczne przed 
podpisaniem umowy w sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie zostały złożone na podstawie uchwały 
nr XL/382/18 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 27 września 2018 r. , uchwały nr IV/28/2018 Rady Miasta Biłgoraj 
z dnia 28 grudnia 2018 r.  oraz uchwały nr XVI/150/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 29 stycznia 2020 r., 
w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych służących ochronie powietrza, przed dniem wejścia w życie uchwały Nr XX/199/2020 Rady 
Miasta Biłgoraja z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2020 poz. 3656) w sprawie 
wstrzymania realizacji uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych 
na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza. 

3. Dotacja może zostać przeznaczona na refundacje wydatków poniesionych przez osoby fizyczne przed 
podpisaniem umowy, w sytuacji, o której mowa w § 10 ust.3. 

§ 14. 1.    Beneficjent jest zobowiązany do złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji w terminie 
i w sposób określony w umowie. 

2. Wzór rozliczenia z wykorzystania dotacji określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Do rozliczenia z wykorzystania dotacji należy dołączyć: 

1) protokół odbioru robót podpisany przez beneficjenta dotacji oraz podmiot wykonujący dofinansowywane 
przedsięwzięcie inwestycyjne służące ochronie powietrza, 

2) oświadczenie beneficjenta dotacji o wykonaniu wszelkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi 
normami oraz z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa przewidzianych 
dla przedmiotowych prac, 

3) oświadczenie beneficjenta dotacji o innych źródłach dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego 
wraz z podaniem informacji o podmiocie udzielającym wsparcia, oraz o jego wysokości, 

4) dokumentację zdjęciową wykonanego przedsięwzięcia inwestycyjnego — nowego źródła ogrzewania, 

5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 5 pkt. 1 i 2, 

6) oryginalne faktury VAT lub rachunki dokumentujące wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania wraz 
z pisemną adnotacją, czy zostały one opłacone. 

4. Faktury VAT lub rachunki dokumentujące wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania mogą 
być przed dniem złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji opłacone ze środków własnych beneficjenta. 
W takim przypadku udzielona dotacja będzie stanowiła refundację już poniesionych wydatków. 

5. Faktury VAT lub rachunki dokumentujące wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania mogą 
być również nieopłacone przed dniem złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji. W takiej sytuacji 
po zweryfikowaniu rozliczenia, dotacja zostanie niezwłocznie wypłacona tak, aby jej beneficjent mógł dokonać 
zapłaty za wykonane prace. 

6. Oryginały faktur VAT lub rachunków, które będą przedłożone wraz z rozliczeniem z wykorzystania 
z dotacji, podlegają weryfikacji. Po pozytywnym zweryfikowaniu zostaną opatrzone adnotacją o udzieleniu 
dotacji z budżetu Gminy Miasto Biłgoraj, a następnie po sporządzeniu ich kserokopii będą zwrócone 
beneficjentowi. 

§ 15. 1.    Beneficjent dotacji jest zobowiązany do niezbywania, utrzymywania w należytym stanie 
i wykorzystywania nowego źródła ogrzewania zgodnie z jego przeznaczeniem przez okres co najmniej 5 lat 
licząc od dnia złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji w której doszło do uszkodzenia lub utraty 
nowego źródła ogrzewania wskutek działania siły wyższej. 

§ 16. Zasady i terminy zwrotu dotacji niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości albo niezgodnie z przeznaczeniem określone zostały w ustawie o finansach publicznych. 

§ 17. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 
w zakresie dopuszczalnych źródeł ciepła i wysokości dotacji stosuje się przepisy uchwał obowiązujących 
w dniu złożenia wniosku przez beneficjenta, jeżeli są korzystniejsze dla beneficjenta, niż przepisy niniejszej 
uchwały. 
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§ 18. Traci moc uchwała Rady Miasta Biłgoraja Nr XVI/150/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego 2020 poz. 1010) w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych 
na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza oraz uchwała Rady Miasta 
Biłgoraja Nr XX/199/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2020 poz. 3656) w sprawie 
wstrzymania realizacji uchwały w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych 
na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie powietrza. 

§ 19. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Biłgoraja. 

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Łęcki 
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WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Biłgoraj na dofinansowanie przedsięwzięcia 

inwestycyjnego służącego ochronie powietrza 

1. Dane wnioskodawcy: 

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

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

Nr PESEL: ............................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe: telefon, adres e-mail: 

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

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

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: 

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

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

3. Adres do korespondencji z wnioskodawcą (należy wypełnić w sytuacji, gdy jest inny niż adres 

zamieszkania): 

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

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

4. Adres położenia budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie: 

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

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

5. Rachunek bankowy, na który należy przekazać dotację 

Imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego: 

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

Nazwa banku i numer rachunku bankowego: 

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

6. Tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie (zaznaczyć 

właściwe): 

□  własność    □  współwłasność  □  użytkowanie wieczyste 

inny tytuł (podać jaki): …………………………………………………………………………………… 

 

7. Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

7.1.Lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego:  

- miejscowość: Biłgoraj,  

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/212/2020

Rady Miasta Biłgoraja

z dnia 16 września 2020 r.
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- ulica:………………………………………………… 

- nr domu / nr lokalu………………………………….. 

7.2.Rodzaj istniejącego źródła ogrzewania: 

- rodzaj spalanego paliwa stałego: ………………...............................................................…………….... 

- rok produkcji dotychczasowego źródła ogrzewania:………………………………………………........... 

- moc i typ kotła:…………………………………………………………………..................................... 

7.3.Rodzaj, charakterystyka i parametry nowego źródła ogrzewania, na które ma zostać 

udzielona dotacja: 

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

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

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

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

7.4.Ogrzewana powierzchnia domu lub lokalu mieszkalnego: …………………………..m2. 

8. Finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

8.1.Przewidywana całkowita wysokość kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego brutto: 

………………………… zł, w tym: 

8.2.Wnioskowana kwota dotacji:……………………….. zł, 

8.3.Wysokość dofinansowania z innych źródeł:…………………………zł, 

8.4.Środki własne wnioskodawcy:……………………………………… zł. 

9. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

 

Data rozpoczęcia: .......................................................... 

 

Data zakończenia: …………………………………… 

 

 

 

Biłgoraj, dnia……………………………..                                    …………..……………………………… 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Gmina Miasto Biłgoraj, z siedzibą Plac Wolności 16, 23-

400 Biłgoraj. 

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: 

1) poprzez adres e-mai: iod@bilgoraj.pl , 

2) telefonicznie pod nr. tel. 84 686 96 99, 

3) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane na potrzeby realizacji programu dofinansowania przedsięwzięć 

inwestycyjnych służących ochronie powietrza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODOi)   w celu zawarcia umowy 

o dofinansowanie i realizacji czynności z niej wynikających. 

4. W związku z przetwarzaniem danych, w celach wskazanych powyżej odbiorcami danych osobowych mogą być: 

1) podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

2) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania ich przydatności w związku z realizowanym programem, 

a następnie zgodnie z właściwymi dla gmin przepisami archiwizacyjnymi. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa, wnioskodawcy przysługują następujące prawa związane 

z przetwarzaniem danych osobowych:  

1) prawo dostępu do treści danych, 

2) prawo do sprostowania danych, 

3) prawo do usunięcia danych, 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

5) prawo do przenoszenia danych, 

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Wnioskodawcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest również niezbędne do zawarcia i wykonania umowy 

o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego ochronie powietrza. W przypadku nie podania danych 

osobowych, niemożliwa będzie realizacja ww. celów Administratora. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Oświadczenie 

1. Znana jest mi treść uchwały Rady Miasta Biłgoraja Nr XXII/212/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycji służących 

ochronie powietrza. 

W przypadku zmiany stanu faktycznego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy 

Miasto Biłgoraj, o tym fakcie niezwłocznie poinformuję Burmistrza Miasta Biłgoraja. 

 

Biłgoraj, dnia ………………………………….   ..……………………….......................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

i) Rozporządzenie 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). 
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ROZLICZENIE 

z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Miasto Biłgoraj na dofinansowanie 

przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego ochronie powietrza 

1. Dane wnioskodawcy: 

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

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

Nr PESEL: ............................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe: telefon, adres e-mail: 

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

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

2. Adres zamieszkania osoby składającej rozliczenie: 

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

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

3. Adres do korespondencji z osobą składającą rozliczenie (należy wypełnić w sytuacji, gdy jest inny 

niż adres zamieszkania): 

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

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

4. Adres położenia budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie: 

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

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

5. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie w formie dotacji celowej przedsięwzięcia 

inwestycyjnego służącego ochronie powietrza:  

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

6. Charakterystyka zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

6.1. Lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

- miejscowość: Biłgoraj, 

- ulica:………………………………………………… 

- nr domu / nr lokalu………………………………….. 

 

6.2. Rodzaj nowego źródła ogrzewania: 

- rodzaj spalanego paliwa: ……………………………………………………………………………………….. 

- rok produkcji źródła ogrzewania:………………………………………………………………………………. 

- rodzaj, typ i moc źródła ogrzewania:……............................................................................................................ 

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/212/2020

Rady Miasta Biłgoraja

z dnia 16 września 2020 r.
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    6.3.Ogrzewana powierzchnia domu lub lokalu mieszkalnego: ………………………..……..m2. 

7. Finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

7.1.Faktyczna całkowita wysokość kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego brutto: 

………………………… zł, w tym: 

7.2.Kwota dotacji:……………………….. zł, 

7.3.Wysokość uzyskanego dofinansowania z innych źródeł:………………..…………zł, 

7.4.Środki własne osoby składającej rozliczenie:……………………………………… zł. 

8. Faktyczny termin realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

 

Data rozpoczęcia: ................................................................  

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

 

9. Do rozliczenia załączono: 

1) protokół odbioru robót podpisany przez Wnioskodawcę oraz podmiot, który wykonał dofinansowane 

przedsięwzięcie inwestycyjne służące ochronie powietrza, 

2) oświadczenie Wnioskodawcy o wykonaniu wszelkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi 

normami oraz z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa przewidzianych dla 

przedmiotowych prac, 

3) oświadczenie Wnioskodawcy, że w zakresie przewidzianym prawem posiadam dokumentację 

potwierdzającą wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz z zachowaniem 

wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa przewidzianych dla przedmiotowych prac, 

4) oświadczenie Wnioskodawcy o trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania, 

5) oświadczenie Wnioskodawcy o innych źródłach dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz 

z podaniem informacji o podmiocie udzielającym wsparcia oraz o jego wysokości (w przypadku 

występowania), 

6) dokumentację zdjęciową wykonanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  - nowego źródła ogrzewania, 

7) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2 uchwały  

Nr XXII/212/2020 Rady Miasta Biłgoraja z dnia 16 września 2020 r., 

8) oryginalne faktury VAT lub rachunki dokumentujące wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania: 

- …………………....…….......................................................................................................................... 

- ………………………….......................................................................................................................... 

- ………………………….......................................................................................................................... 

wraz z pisemną informacją czy zostały one opłacone. 

 

 

 

 

Biłgoraj, dnia ………………………………….   ..……………………….......................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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