
 
 

UCHWAŁA NR XLIX/546/2022 
RADY MIASTA MARKI 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/410/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 roku 
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania 
służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę 

istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach 
zlokalizowanych na terenie Miasta Marki 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 oraz z 2021 r. poz. 1718, 2127 i 2269) Rada Miasta 
Marki działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zzx 
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.1)), uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/410/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza 
a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki (Dz. Urz. 
Woj. Maz. poz. 3156) wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania 
służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę 
istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych 
na terenie Miasta Marki otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania 
służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę 
istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych 
na terenie Miasta Marki otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/537/2022 Rady Miasta Marki z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXII/410/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie powietrza 
a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459  

oraz z 2022 r. poz. 202 i 218. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2022 r.

Poz. 4245



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

   

Przewodnicząca Rady Miasta Marki 
 
 

Agnieszka Lużyńska 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4245



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki 

na zadania służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego 

na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych 

na terenie Miasta Marki 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

WD1 W N I O S E K 

o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na zadanie służące 

ochronie środowiska a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez 

trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki 

SKŁADAJĄCY 
wzór dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców – osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

SYGN. 
(wypełnia urząd) 

 

1. Data (dzień, miesiąc rok) 

 

DOTUJĄCY GMINA MIASTO MARKI 

MIEJSCE 

SKŁADANIA 

Urząd Miasta Marki 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 

05-270 Marki 

A. DANE WNIOSKODAWCY 

2. Imię 

 

3. Nazwisko 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/546/2022

Rady Miasta Marki

z dnia 30 marca 2022 r.
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4. 1Firma przedsiębiorcy 

 

5. Telefon 

 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

6. Ulica 

 

7. Nr domu  

 

8. Nr lokalu 

 

9. Kod pocztowy 

 

10. Miejscowość 

 

Adres do korespondencji (do wypełnienia w przypadku, gdy jest inny niż adres 

zamieszkania) 

ADRES DO  

KORESPONDENCJI 

11. Ulica 

 

12. Nr domu 

 

13. Nr lokalu 

 

14. Kod pocztowy 

 

15. Miejscowość 

 

Dane pełnomocnika, w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik 

DANE 

PEŁNOMOCNIKA 

16. Imię  

 

17. Nazwisko 

 

18. Telefon 

 

19. Ulica 

 

20. Nr domu 

 

21. Nr lokalu 

 

22. Kod pocztowy 

 

23. Miejscowość 

 

B. LOKALIZACJA REALIZACJI ZADANIA: 

24. Ulica 

 

25. Nr domu 26. Nr lokalu 

                                                           
1 Postanowienie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. 
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27. Nr działki 

 

28. Obręb 

 

29. Numer księgi wieczystej 

 

C. OPIS PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZADANIA 

Dotychczas zainstalowane i 

planowane do likwidacji piece 

na paliwo stałe lub kotły c.o. 

30. Rodzaj 

 

31. Liczba zamontowanych urządzeń 

 

Moc likwidowanego kotła na 

paliwo stałe 

32.  

 

Rodzaj dotychczas 

wykorzystywanego paliwa 

stałego  

33. 

 

 

Ilość rocznego zużycia paliwa 

stałego w tonach 

34. 

 

Wielkość ogrzewanej 

powierzchni [m2] 

35. 

 

Rodzaj ogrzewania 

ekologicznego po 

modernizacji  

36. Skreśl niewłaściwe 

OGRZEWANIE GAZOWE 

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 

OGRZEWANIE OLEJOWE 

Koszt całkowity realizacji 

zadania (brutto zł) 

37.  

 

Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy, na który ma być przekazana kwota 

dotacji celowej 

38. Należy wpisać numer konta 

 

Planowany termin realizacji 

zadania 

39. (wpisać miesiąc, rok) 

 

D. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że: 

1) wszystkie posiadane piece/kotły c.o. opalane paliwem stałym w ramach zmiany 

systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem 

ekologicznym, 
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2) w budynku, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania oprócz likwidowanych 

pieców/kotłów c.o. opalanych paliwem stałym nie występuje drugie źródło 

ogrzewania, 

3) zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowych 

z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie środowiska a 

polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę 

istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w 

budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki, stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr XXXII/410/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 roku, 

4) nieruchomość wymieniona w części B wniosku jest przyłączona do istniejącej 

sieci gazowej (posiada przyłącze gazowe) – w przypadku wymiany starego 

źródła ogrzewania na nowe oparte na paliwie gazowym.  

E. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w którym 

będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania (np.: aktualny odpis z księgi 

wieczystej, wydruk z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu, odpis z aktu 

notarialnego), 

2) w przypadku budynku stanowiącego współwłasność – oświadczenie wszystkich 

pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez 

Wnioskodawcę wraz z dokumentem pełnomocnictwa udzielanego Wnioskodawcy 

przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę 

do podpisania umowy oraz pobrania dotacji, w razie nie podpisania umowy przez 

wszystkich współwłaścicieli. 

3) 2w przypadku przedsiębiorcy: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych 

oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, jakie otrzymał w tym okresie, 

albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacje określone 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. 311 z późn. zm.), 

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, określający przewidywane koszty wykonania 

zadania wraz ze wskazaniem typu kotła, jego parametrów technicznych podanych 

przez producenta, 

                                                           
2 Postanowienie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą). 
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5) dokument pełnomocnictwa. 

F. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Mar-

kach (05-270) przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, przy czym z administrato-

rem danych osobowych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby admi-

nistratora;  

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w 

sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora danych osobowych; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Gminy Miasto Marki na zadanie służące ochronie środowiska a polegające na 

ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Miasta Marki, a dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą 

udostępniane  innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na 

podstawie przepisów lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

administratora danych osobowych; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku 

oraz do ewentualnego zakończenia realizacji zadania, a także w okresie 

przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

6) Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia 
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przetwarzania; 

7) Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest konieczne dla rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji 

celowej; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

PODPIS WNIOSKODAWCY / 

PEŁNOMOCNIKA 

40. 
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ZAŁĄCZNIK DO 

WNIOSKU WD1 

1. (należy wpisać datę z pola 1. wniosku WD1) 

H A R M O N O G R A M 

RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

TYP PLANOWANEGO DO 

ZAMONTOWANIA KOTŁA 

2. Nazwa producenta 

 

3. Model / typ pieca 

 

PARAMETRY 

TECHNICZNE KOTŁA 

PODANE PRZEZ 

PRODUCENTA 

4. Moc kotła 

 

5. Rodzaj kotła (jedno- czy dwufunkcyjny) 

 

6. Sprawność cieplna 

 

7. Zużycie i rodzaj paliwa 

 

PLANOWANE KOSZTY ZADANIA 

Lp. NAZWA ETAPU ZADANIA 

PLANOWANY 

KOSZT 

CAŁKOWITY 

BRUTTO [zł] 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 

REALIZACJI 

1 

Demontaż pieca lub kotła 

centralnego ogrzewania na 

paliwo stałe 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

2 

Zakup nowego źródła 

ogrzewania wraz z 

zakupem zasobnika ciepłej 

wody użytkowej 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

3 

Montaż nowego źródła 

ogrzewania wraz z 

montażem zasobnika 

ciepłej wody użytkowej 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

4 
Wykonanie lub 

modernizacja instalacji 

17. 

 

18. 

 

19. 
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związanej z nowym 

źródłem ogrzewania 

   

5 

Modernizacja systemu 

odprowadzania spalin 

niezbędnego do 

prawidłowego 

funkcjonowania nowego 

źródła ogrzewania 

20. 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

6 

Zakup automatyki 

wewnętrznej i zewnętrznej 

służącej do obsługi 

nowego źródła ogrzewania 

23. 

 

 

 

24. 

 

 

 

25. 

 

 

 

7 

26. Inny (podać nazwę 

etapu zadania) 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

SUMA: 
30. 

 

PODPIS WNIOSKODAWCY / PEŁNOMOCNIKA 

31. 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU: 

Miejsce to wypełnia 

pracownik Urzędu 

Miasta Marki 

Koszt całkowity brutto 

[zł] 

 

 

 

Koszt kwalifikowany 

brutto [zł] 

 

 

 

Wysokość przyznanej 

dotacji [zł] 
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PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

WD2 W N I O S E K 
o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na zadanie służące 

ochronie środowiska a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez 

trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

ekologiczne w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki 

SKŁADAJĄCY 
wzór dla osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, 

gminnych lub powiatowych osób prawnych 

SYGN. 
(wypełnia urząd) 

 

1. Data (dzień, miesiąc rok) 

 

DOTUJĄCY GMINA MIASTO MARKI 

MIEJSCE SKŁADANIA 

Urząd Miasta Marki 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 

05-270 Marki 

A. DANE WNIOSKODAWCY 

2. Nazwa 

 

3. Numer KRS 

 

4. NIP 

 

5. REGON 

 

Dane osoby reprezentującej podmiot  

6. Imię 

 

7. Nazwisko 

 

8. Funkcja (członek zarządu, prokurent, pełnomocnik, zarządca itp.) 

 

9. Telefon 

 

ADRES DO 

KORESPONDENCJI 

10. Ulica 

 

11. Nr domu 

 

12. Nr lokalu 

 

13. Kod pocztowy 

 

14. Miejscowość 
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B. LOKALIZACJA REALIZACJI ZADANIA: 

15. Ulica 

 

16. Nr domu 

 

17. Nr lokalu 

 

18. Nr działki 

 

19. Obręb 

 

20. Numer księgi wieczystej 

 

C. OPIS PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZADANIA 

Dotychczas zainstalowane i 

planowane do likwidacji 

piece na paliwo stałe lub 

kotły c.o. 

21. Rodzaj 

 

22. Liczba zamontowanych urządzeń 

 

Moc likwidowanego kotła na 

paliwo stałe 

23.  

 

Rodzaj dotychczas 

wykorzystywanego paliwa 

stałego  

24. 

 

 

Ilość rocznego zużycia paliwa 

stałego w tonach 

25. 

 

Wielkość ogrzewanej 

powierzchni [m2] 

26. 

 

Rodzaj ogrzewania 

ekologicznego po 

modernizacji  

27. Skreśl niewłaściwe  

OGRZEWANIE GAZOWE 

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 

OGRZEWANIE OLEJOWE 

Koszt całkowity realizacji 

zadania (brutto zł) 

28.  

 

Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy, na który ma być przekazana kwota 

dotacji celowej 

29. Należy wpisać numer konta 

 

Planowany termin realizacji 

zadania 

30. (wpisać miesiąc, rok) 
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D. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, że: 

1) wszystkie posiadane piece/kotły c.o. opalane paliwem stałym w ramach zmiany 

systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem 

ekologicznym, 

2) w budynku, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania oprócz likwidowanych 

pieców/kotłów c.o. opalanych paliwem stałym nie występuje drugie źródło 

ogrzewania, 

3) zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowych 

z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące ochronie środowiska a 

polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę 

istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w 

budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki, stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr XXXII/410/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 roku, 

4) nieruchomość wymieniona w części B wniosku jest przyłączona do istniejącej 

sieci gazowej (posiada przyłącze gazowe) – w przypadku wymiany starego 

źródła ogrzewania na nowe oparte na paliwie gazowym.  

E. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w którym 

będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania (np.: aktualny odpis z księgi 

wieczystej, wydruk z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu, odpis z aktu 

notarialnego), 

2) w przypadku budynku stanowiącego współwłasność – oświadczenie wszystkich 

pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez 

Wnioskodawcę wraz z dokumentem pełnomocnictwa udzielanego Wnioskodawcy 

przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę 

do podpisania umowy oraz pobrania dotacji, w razie nie podpisania umowy przez 

wszystkich współwłaścicieli, 

3) 1w przypadku osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych prowadzących działalność 

gospodarczą, gminnych lub powiatowych osób prawnych: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie 

i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku 

                                                           
1Postanowienie dotyczy wyłącznie osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych prowadzących 

działalność gospodarczą, gminnych lub powiatowych osób prawnych. 
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podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach 

podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacje określone 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. 311 z późn. zm.). 

4) harmonogram rzeczowo – finansowy, określający przewidywane koszty wykonania 

zadania wraz ze wskazaniem typu kotła, jego parametrów technicznych podanych 

przez producenta, 

5) dokument pełnomocnictwa, 

6) 2uchwała (umowa) o ustanowieniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej, uchwała 

wspólnoty. 

F. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Mar-

kach (05-270) przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, przy czym z administrato-

rem danych osobowych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby admi-

nistratora;  

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w 

sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora danych osobowych; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Gminy Miasto Marki na zadanie służące ochronie środowiska a polegające na 

ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Miasta Marki, a dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) 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 

                                                           
2 Postanowienie dotyczy wyłącznie wspólnoty mieszkaniowej. 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą 

udostępniane  innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na 

podstawie przepisów lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

administratora danych osobowych; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku 

oraz do ewentualnego zakończenia realizacji zadania, a także w okresie 

przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

6) Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia 

przetwarzania; 

7) Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest konieczne dla rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji 

celowej; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

PODPIS PRZEDSTAWICIELA 

WNIOSKODAWCY 

31. 
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ZAŁĄCZNIK DO 

WNIOSKU WD2 

1. (należy wpisać datę z pola 1. wniosku WD2) 

H A R M O N O G R A M 

RZECZOWO-FINANSOWY ZADANIA 

TYP PLANOWANEGO DO 

ZAMONTOWANIA KOTŁA 

2. Nazwa producenta 

 

3. Model / typ pieca 

 

PARAMETRY 

TECHNICZNE KOTŁA 

PODANE PRZEZ 

PRODUCENTA 

4. Moc kotła 

 

5. Rodzaj kotła (jedno- czy dwufunkcyjny) 

 

6. Sprawność cieplna 

 

7. Zużycie i rodzaj paliwa 

 

PLANOWANE KOSZTY ZADANIA 

Lp. NAZWA ETAPU ZADANIA 

PLANOWANY 

KOSZT 

CAŁKOWITY 

BRUTTO [zł] 

ŹRÓDŁA 

FINANSOWANIA 

TERMIN 

REALIZACJI 

1 

Demontaż pieca lub kotła 

centralnego ogrzewania na 

paliwo stałe 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

2 

Zakup nowego źródła 

ogrzewania wraz z 

zakupem zasobnika ciepłej 

wody użytkowej 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

3 

Montaż nowego źródła 

ogrzewania wraz z 

montażem zasobnika 

ciepłej wody użytkowej 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

4 
Wykonanie lub 

modernizacja instalacji 

17. 

 

18. 

 

19. 
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związanej z nowym 

źródłem ogrzewania 

   

5 

Modernizacja systemu 

odprowadzania spalin 

niezbędnego do 

prawidłowego 

funkcjonowania nowego 

źródła ogrzewania 

20. 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

6 

Zakup automatyki 

wewnętrznej i zewnętrznej 

służącej do obsługi 

nowego źródła ogrzewania 

23. 

 

 

 

24. 

 

 

 

25. 

 

 

 

7 

26. Inny (podać nazwę 

etapu zadania) 

 

 

 

27. 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

SUMA: 
30. 

 

PODPIS PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCY 

31. 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU: 

 

Miejsce to wypełnia 

pracownik Urzędu 

Miasta Marki 

Koszt całkowity brutto [zł] 

 

 

 

Koszt kwalifikowany brutto 

[zł] 

 

 

 

Wysokość przyznanej dotacji 

[zł] 
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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki 

na zadania służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji 

zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego 

na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach zlokalizowanych  

na terenie Miasta Marki 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

WR1 W N I O S E K   O   R O Z L I C Z E N I E 
dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na zadanie służące ochronie 

środowiska a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą 

zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne 

w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki 

SKŁADAJĄCY 
wzór dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców – osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

SYGN. 
(wypełnia urząd) 

 

1. Data (dzień, miesiąc rok) 

 

DOTUJĄCY GMINA MIASTO MARKI 

MIEJSCE 

SKŁADANIA 

Urząd Miasta Marki 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 

05-270 Marki 

UMOWA  

2. Numer umowy 

 

3. Data zawarcia umowy 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/546/2022

Rady Miasta Marki

z dnia 30 marca 2022 r.
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A. DANE WNIOSKODAWCY 

4. Imię 

 

5. Nazwisko 

 

6. 1Firma przedsiębiorcy 

 

7. Telefon 

 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

8. Ulica 

 

9. Nr domu  

 

10. Nr lokalu 

 

11. Kod pocztowy 

 

12. Miejscowość 

 

Adres do korespondencji (do wypełnienia w przypadku, gdy jest inny niż adres 

zamieszkania) 

ADRES DO  

KORESPONDENCJI 

13. Ulica 

 

14. Nr domu 

 

15. Nr lokalu 

 

16. Kod pocztowy 

 

17. Miejscowość 

 

Dane pełnomocnika, w przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik 

DANE 

PEŁNOMOCNIKA 

18. Imię  

 

19. Nazwisko 

 

20. Telefon 

 

21. Ulica 

 

22. Nr domu 

 

23. Nr lokalu 

 

24. Kod pocztowy 

 

25. Miejscowość 

 

                                                           
1 Postanowienie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. 
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2INFORMACJA O EWENTUALNYCH UZYSKANYCH 

DOTYCHCZAS ŚRODKACH PUBLICZNYCH 

PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE 

ZADANIA 

26. Skreśl niewłaściwe 

 

DOTYCZY 

NIEDOTYCZY 

B. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

Rodzaj zainstalowanego 

ogrzewania  

27. Skreśl niewłaściwe  

 

OGRZEWANIE GAZOWE 

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 

OGRZEWANIE OLEJOWE 

Moc zainstalowanego 

ogrzewania [kW] 

28.  

 

Powierzchnia ogrzewanego 

budynku (lokalu) [m2] 

29. 

 

Liczba trwale zlikwidowanych 

pieców na paliwo stałe [szt.] 

30.  

 

C. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA 

Data rozpoczęcia 
31.  

 

Data zakończenia  
32. 

 

D. PONIESIONE KOSZTY ZADANIA 

Koszt całkowity [zł brutto] 
33. 

 

Koszt kwalifikowany [zł brutto] 
34. 

 

Z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych 

Wnioskodawcy przysługuje lub nie przysługuje prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego (odliczenie VAT) 

35. Skreśl niewłaściwe 

 

PRZYSŁUGUJE 

NIE PRZYSŁUGUJE 

                                                           
2 Postanowienie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. 
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E. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

1) zestawienie poniesionych kosztów – przedstawiające rozliczenie zadania, 

2) dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu na 

wezwanie Dotującego) potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych 

zadania, tj. faktury VAT/rachunki wystawione na Wnioskodawcę wraz z 

potwierdzeniem dokonania zapłaty za faktury VAT/rachunki, 

3) oświadczenie Wnioskodawcy, że faktury VAT/rachunki wystawione 

na Wnioskodawcę, a złożone w ramach rozliczenia zadania, nie były i nie będą 

opłacane i refundowane z innych źródeł dofinansowania, 

4) protokół odbioru (oryginał do wglądu) lub oświadczenie uprawnionego wykonawcy o 

prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

(protokół lub oświadczenie musi zawierać zapis o zgodności z przepisami prawa, 

normami i wytycznymi technicznymi dotyczącymi instalacji, m.in. kubatury i 

wysokości pomieszczenia kotłowni, gdzie będzie umieszczony kocioł i podejścia do 

komina, stanu technicznego pomieszczenia i być sporządzony przez wykonawcę, 

który wystawił Wnioskodawcy fakturę VAT/rachunek na montaż nowego źródła 

ogrzewania); 

5) oświadczenie wykonawcy, który dokonał montażu instalacji, że posiada stosowne 

uprawnienia wykonawcze. Wykonawca instalacji powinien spełniać przynajmniej 

jeden z niżej wymienionych warunków: 

a) może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności 

instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.); 

b) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na 

podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. 

U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym dla montowanej 

instalacji; 

c) posiada dyplom mistrzowski wydany przez Cech Rzemiosł Różnych; 

6) dokumentacja zainstalowanych urządzeń grzewczych (zawierająca informacje o 

rodzaju, producencie oraz danych technicznych urządzenia, w tym mocy i rodzaju 
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paliwa, spełnianych normach); 

7) kopia umowy sprzedaży gazu z zakładem gazowniczym lub sprzedaży prądu z 

zakładem energetycznym (odpowiednio dla kotłów gazowych i pieców 

elektrycznych); 

8) oświadczenie Wnioskodawcy o trwałej likwidacji nieekologicznego źródła ciepła lub 

dokument potwierdzający demontaż i przekazanie dotychczasowego, 

nieekologicznego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawniony podmiot; 

9) 3w przypadku przedsiębiorcy: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych 

oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, jakie otrzymał w tym okresie, 

albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacje określone 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. 311 z późn. zm.); 

10) dokument pełnomocnictwa. 

F. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w 

Markach      (05-270) przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, przy czym z 

administratorem danych osobowych można się skontaktować pisemnie na adres 

siedziby administratora;  

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w 

sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora danych osobowych; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Gminy Miasto Marki na zadanie służące ochronie środowiska a polegające na 

ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu 

                                                           
3 Postanowienie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą). 
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ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Miasta Marki, a dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą 

udostępniane  innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na 

podstawie przepisów lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

administratora danych osobowych; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku 

oraz do ewentualnego zakończenia realizacji zadania, a także w okresie 

przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

6) Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia 

przetwarzania; 

7) Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest konieczne dla rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji 

celowej; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

PODPIS WNIOSKODAWCY / 

PEŁNOMOCNIKA 

36. 

 

 

 

UWAGA:  

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, 

warunkującym wypłatę dotacji. 
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Załącznik do wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na zadanie 
służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą 

zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w 
budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki 

 

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW 

Lp. 
NAZWA ETAPU 

ZADANIA 

KOSZT 

CAŁKOWITY [zł 

brutto] 

NR I DATA 

FAKTURY VAT / 

RACHUNKU 

POZYCJA/E 

NA FAKTURZE 

VAT / 

RACHUNKU 

LUB W 

SPECYFIKACJI 

WYSTAWCA FAKTURY 

VAT / RACHUNKU 

DATA I 

SPOSÓB 

ZAPŁATY ZA 

FAKTURĘ VAT 

/ RACHUNEK 

1 

Demontaż pieca lub 

kotła centralnego 

ogrzewania na paliwo 

stałe 

     

2 

Zakup nowego źródła 

ogrzewania wraz 

z zakupem zasobnika 

ciepłej wody użytkowej 

     

3 

Montaż nowego źródła 

ogrzewania wraz 

z montażem zasobnika 

ciepłej wody użytkowej 
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4 

Wykonanie lub 

modernizacja instalacji 

związanej z nowym 

źródłem ogrzewania 

     

5 

Modernizacja systemu 

odprowadzania spalin 

niezbędnego do 

prawidłowego 

funkcjonowania nowego 

źródła ogrzewania 

     

6 

Zakup automatyki 

wewnętrznej 

i zewnętrznej służącej 

do obsługi nowego 

źródła ogrzewania 

     

7 

Inny (podać nazwę 

etapu zadania):      

SUMA: 
 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI 

CELOWEJ 

Pole wypełnia pracownik Urzędu Miasta Marki 
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PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

WR2 W N I O S E K   O   R O Z L I C Z E N I E 
dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na zadanie służące ochronie 

środowiska a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą 

zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne 

w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki 

SKŁADAJĄCY 
wzór dla osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, 

gminnych lub powiatowych osób prawnych 

SYGN. 
(wypełnia urząd) 

 

1. Data (dzień, miesiąc rok) 

 

DOTUJĄCY GMINA MIASTO MARKI 

MIEJSCE SKŁADANIA 

Urząd Miasta Marki 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 

05-270 Marki 

UMOWA  

2. Numer umowy 

 

3. Data zawarcia umowy 

 

A. DANE WNIOSKODAWCY 

4. Nazwa 

 

5. Numer KRS 

 

6. NIP 

 

7. REGON 

 

Dane osoby reprezentującej podmiot  

8. Imię 

 

9. Nazwisko 

 

10. Funkcja (członek zarządu, prokurent, pełnomocnik, zarządca itp.) 

 

11. Telefon 

 

ADRES DO 

KORESPONDENCJI 

12. Ulica 
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13.  Nr domu  

 

14. Nr lokalu 

 

15. Kod pocztowy 

 

16. Miejscowość 

 

1INFORMACJA O EWENTUALNYCH UZYSKANYCH 

DOTYCHCZAS ŚRODKACH PUBLICZNYCH 

PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZADANIA 

17. Skreśl niewłaściwe 

 

DOTYCZY 

NIEDOTYCZY 

B. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

Rodzaj zainstalowanego 

ogrzewania  

18. Skreśl niewłaściwe  

OGRZEWANIE GAZOWE 

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 

OGRZEWANIE OLEJOWE 

Moc zainstalowanego 

ogrzewania [kW] 

19.  

 

Powierzchnia ogrzewanego 

budynku (lokalu) [m2] 

20. 

 

Liczba trwale zlikwidowanych 

pieców na paliwo stałe [szt.] 

21.  

 

C. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA 

Data rozpoczęcia 
22.  

 

Data zakończenia  
23. 

 

D. PONIESIONE KOSZTY ZADANIA 

Koszt całkowity [zł brutto] 
24. 

 

Koszt kwalifikowany [zł 

brutto] 

25. 

 

Z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych 

Wnioskodawcy przysługuje lub nie przysługuje prawo 

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego (odliczenie VAT) 

26. Skreśl niewłaściwe 

 

PRZYSŁUGUJE 

NIE PRZYSŁUGUJE 

                                                           
1 Postanowienie dotyczy wyłącznie przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. 
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E. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

1) zestawienie poniesionych kosztów – przedstawiające rozliczenie zadania, 

2) dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu na 

wezwanie Dotującego) potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych 

zadania, tj. faktury VAT/rachunki wystawione na Wnioskodawcę wraz z 

potwierdzeniem dokonania zapłaty za faktury VAT/rachunki, 

3) oświadczenie Wnioskodawcy, że faktury VAT/rachunki wystawione 

na Wnioskodawcę, a złożone w ramach rozliczenia zadania, nie były i nie będą 

opłacane i refundowane z innych źródeł dofinansowania, 

4) protokół odbioru (oryginał do wglądu) lub oświadczenie uprawnionego wykonawcy o 

prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

(protokół lub oświadczenie musi zawierać zapis o zgodności z przepisami prawa, 

normami i wytycznymi technicznymi dotyczącymi instalacji, m.in. kubatury i 

wysokości pomieszczenia kotłowni, gdzie będzie umieszczony kocioł i podejścia do 

komina, stanu technicznego pomieszczenia i być sporządzony przez wykonawcę, 

który wystawił Wnioskodawcy fakturę VAT/rachunek na montaż nowego źródła 

ogrzewania); 

5) oświadczenie wykonawcy, który dokonał montażu instalacji, że posiada stosowne 

uprawnienia wykonawcze. Wykonawca instalacji powinien spełniać przynajmniej 

jeden z niżej wymienionych warunków: 

a) może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności 

instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z późn. 

zm.); 

b) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na 

podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. 

U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym dla montowanej 

instalacji; 

c) posiada dyplom mistrzowski wydany przez Cech Rzemiosł Różnych; 

6) dokumentacja zainstalowanych urządzeń grzewczych (zawierająca informacje o 
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rodzaju, producencie oraz danych technicznych urządzenia, w tym mocy i rodzaju 

paliwa, spełnianych normach); 

7) kopia umowy sprzedaży gazu z zakładem gazowniczym lub sprzedaży prądu z 

zakładem energetycznym (odpowiednio dla kotłów gazowych i pieców 

elektrycznych); 

8) oświadczenie Wnioskodawcy o trwałej likwidacji nieekologicznego źródła ciepła lub 

dokument potwierdzający demontaż i przekazanie dotychczasowego, 

nieekologicznego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawniony podmiot; 

9) w przypadku osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych prowadzących działalność 

gospodarczą, gminnych lub powiatowych osób prawnych: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie 

i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku 

podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach 

podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b) informacje określone 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. 311 z późn. zm.), 

10)  dokument pełnomocnictwa, 

11)  2uchwała (umowa) o ustanowieniu zarządu wspólnoty mieszkaniowej, uchwała 

wspólnoty. 

F. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1, informuję, że: 

10) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Mar-

kach (05-270) przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, przy czym z administrato-

rem danych osobowych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby admi-

nistratora;  

11) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w 

sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

                                                           
2 Postanowienie dotyczy wyłącznie wspólnoty mieszkaniowej. 
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administratora danych osobowych; 

12) celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie dotacji celowej z budżetu 

Gminy Miasto Marki na zadanie służące ochronie środowiska a polegające na 

ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Miasta Marki, a dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119); 

13) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą 

udostępniane  innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na 

podstawie przepisów lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

administratora danych osobowych; 

14) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku 

oraz do ewentualnego zakończenia realizacji zadania, a także w okresie 

przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

15) Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia 

przetwarzania; 

16) Wnioskodawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy prawa; 

17) podanie danych jest konieczne dla rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji 

celowej; 

18) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

PODPIS PRZEDSTAWICIELA 

WNIOSKODAWCY 

27. 

 

 

 

UWAGA:  

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, 

warunkującym wypłatę dotacji. 
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Załącznik do wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Marki na zadanie 
służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą 

zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w 
budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Marki 

 

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW 

Lp. 
NAZWA ETAPU 

ZADANIA 

KOSZT 

CAŁKOWITY [zł 

brutto] 

NR I DATA 

FAKTURY VAT / 

RACHUNKU 

POZYCJA/E 

NA FAKTURZE 

VAT / 

RACHUNKU 

LUB W 

SPECYFIKACJI 

WYSTAWCA FAKTURY 

VAT / RACHUNKU 

DATA I 

SPOSÓB 

ZAPŁATY ZA 

FAKTURĘ VAT 

/ RACHUNEK 

1 

Demontaż pieca lub 

kotła centralnego 

ogrzewania na paliwo 

stałe 

     

2 

Zakup nowego źródła 

ogrzewania wraz 

z zakupem zasobnika 

ciepłej wody użytkowej 

     

3 

Montaż nowego źródła 

ogrzewania wraz 

z montażem zasobnika 

ciepłej wody użytkowej 
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4 

Wykonanie lub 

modernizacja instalacji 

związanej z nowym 

źródłem ogrzewania 

     

5 

Modernizacja systemu 

odprowadzania spalin 

niezbędnego do 

prawidłowego 

funkcjonowania nowego 

źródła ogrzewania 

     

6 

Zakup automatyki 

wewnętrznej 

i zewnętrznej służącej 

do obsługi nowego 

źródła ogrzewania 

     

7 

Inny (podać nazwę 

etapu zadania):      

SUMA: 
 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI 

CELOWEJ 

Pole wypełnia pracownik Urzędu Miasta Marki 
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