
UCHWAŁA NR XIX/159/20
RADY GMINY IZABELIN

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów

inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.1)) oraz art. 403 ust. 2, 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.2)) i uchwały nr 162/17 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa mazowieckiego ograniczeń izakazów wzakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9600) Rada Gminy Izabelin uchwala, co następuje: 

§ 1.  W uchwale nr XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie 
powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania na proekologiczne wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 pkt 7 lit. a) uchwały otrzymuje następujące brzmienie:nowego źródła ciepła wraz z osprzętem i jego 
montażem, 

2. § 3 pkt 8 lit. a uchwały otrzymuje następujące brzmienie:grupę A – wnioski na wymianę kotła lub pieca 
na paliwa stałe na pompę ciepła lub kocioł gazowy bądź kocioł elektryczny

3. § 19 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:wysokość dotacji celowej nie może przekroczyć 
90% łącznej wartości udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 
kwoty 8 000,00 zł dla wniosków z grupy A;

4. zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały XXXIII/292/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 13 grudnia 2017 r. 
zatytułowany Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, 
poprzez nadanie mu brzmienia jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izabelin.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 stycznia 2020 r.

Poz. 1334

http://edziennik.mazowieckie.pl/
http://edziennik.mazowieckie.pl/
http://edziennik.mazowieckie.pl/


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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Joanna Białas

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815, 1571
2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1403, 1501, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, 

1495, 1527, 2166
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Załącznik nr 1  

do uchwały XIX/159/20 

Rady Gminy Izabelin 

z dnia 21 stycznia 2020 r. 

 

 

Data przyjęcia wniosku1: 

 

……………………………… 

 Numer wniosku1: 

 

…………………….………….. 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza 
 

 

 I.  INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. 
Pełna nazwa 

Wnioskodawcy 

 

……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

2. 
Adres 

Wnioskodawcy 

 

miasto/wieś …………………………………………… kod pocztowy ………………, 

ulica………………………………………………………………………, nr ………… 

telefon ………………………………………… 

3. Dane identyfikacyjne 

 

NIP .……………… ………………….REGON ..……………………………………. 

Nr konta 

..………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

4. 

Forma prawna  

działalności 

wnioskodawcy 

(organ rejestrujący, 

miejsce rejestracji i 

nr rejestru) 

 - osoba fizyczna;   - osoba prawna;    - przedsiębiorca;    - wspólnota 

mieszkaniowa; 

 - jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą 

prawną;  - inne:  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

5. 

Czy w latach 

poprzednich 

Wnioskodawca 

korzystał z pomocy 

publicznej? 

 - tak           - nie 

Jeśli tak, należy załączyć do wniosku oświadczenie wnioskodawcy dotyczące pomocy 

publicznej;  dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

 
1 Wypełnia pracownik Urzędu Gminy Izabelin 
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6. 

Stan prawny 

nieruchomości  

(na której 

realizowana będzie 

inwestycja) 

 

Wnioskodawca jest: 

 - właścicielem nieruchomości;      - współwłaścicielem nieruchomości; 

 - inne 

………………………………………………………………………………………… 

II.  INFORMACJA O INWESTYCJI 

1. 
Dane obecnego 

źródła ciepła 

 

Nazwa i numer źródła ciepła …………………………………….………………………  

Moc …………..        Rodzaj paliwa……………………… Roczne zużycie*………….. 

2. 
Rodzaj planowanego 

źródła ciepła 

 - kocioł gazowy,                                                     - kocioł węglowy V kat., 

 - pompa ciepła powietrze-woda,                            - kocioł na biomasę,                                               

 - kocioł elektryczny,                                               - kocioł olejowy. 

3.  Miejsce inwestycji 

 

wieś …………………………………………… ……………….kod pocztowy 05-080, 

ulica………………………………………………………………………, nr ………… 

4. 
Planowany koszt 

całkowity inwestycji 
…………………………………………………… zł netto / brutto 

5. 
Wnioskowana kwota 

dotacji 
…………………………………………………… zł …………………% 

6. 
Przewidywany termin 

realizacji inwestycji 

 

rozpoczęcie ……………..……………  zakończenie ………………………………...… 

7. 

Czy podatek VAT 

jest kosztem 

inwestycji i nie jest 

odliczany od podatku 

należnego? 

 - tak         

 

 - nie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przez 

Wójta Gminy Izabelin, w celu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej. 

* nieobowiązkowe  

………………………………………………………………… 
                                                                                                                           data i czytelny podpis Wnioskodawcy lub osób uprawnionych 

                                                                                                                                         do występowania w imieniu Wnioskodawcy 

Załączniki do wniosku: 

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

2) dokument lub dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji danego podmiotu przez osobę lub osoby podpisujące 

wniosek, to jest odpis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo; 

3) oświadczenie o posiadaniu statusu podatnika podatku VAT; 

4) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 lat 

poprzedzających jej udzielenie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

5) w przypadku korzystania z pomocy, której charakter de minimis został potwierdzony zaświadczeniem, o którym mowa  

w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu Gminy kopie tych zaświadczeń, 

6) pisemna deklaracja, że nie później, niż w ciągu 30 dni od daty instalacji nowego kotła, Wnioskodawca przedstawi 

dokumentacje likwidacji lub sprzedaży kotła;  
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7) oświadczenie Wnioskodawcy, że wszyscy współwłaściciele wyrazili zgodę na wymianę niskosprawnego  

i nieekologicznego kotła lub pieca węglowego na nowoczesne urządzenie grzewcze; 
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Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji celowej  

na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Ja, niżej podpisany /a ………………………………………………………………………….………………………… 

legitymujący/a się dowodem osobistym …………………….………., PESEL …………………...…………………… 

zamieszkały/a:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że: 

I. Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością położoną przy ul. ……………………………………….…  

w miejscowości …………………………………… oznaczoną jako działka ew. nr ……………… i opisaną w księdze 

wieczystej  Nr ……………………..……… prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wynikające z: 

  własności, 

  współwłasności   ………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………… 

                                                                         (wskazanie współwłaścicieli – imiona i nazwiska) 

  innego tytułu  ……………………………………………………………………………………………. 

II. Deklaruję, że nie później niż w ciągu 30 dni od daty instalacji nowego kotła, przedstawię dokumentację likwidacji 

lub sprzedaży starego kotła. 

III. Wszyscy współwłaściciele w/w nieruchomości (jeżeli tacy występują) wyrazili zgodę na wymianę niskosprawnego 

i nieekologicznego kotła lub pieca węglowego na nowoczesne urządzenie grzewcze. 

  

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, 

potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Wójta Gminy Izabelin moich danych osobowych zwartych w niniejszym wniosku 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej.  

 

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie 

do kontroli treści danych, ich poprawianiu a także o prawie sprzeciwu wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. 

Odmowa przetwarzania danych osobowych jest równoznaczna z negatywnym rozpatrzeniem wniosku.  

  

 

 

Izabelin, dn. ………………………….………  ………………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 1334


		2020-01-29T11:23:26+0000
	Polska
	Anna Gogołowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




