
UCHWAŁA NR XXXVII/490/2021 
RADY MIASTA PRZEWORSKA 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej 
Przeworsk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 2, ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1973 z późn. zm.) 

Rada Miasta Przeworska  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej 
Przeworsk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie 
źródeł ciepła na terenie Miasta Przeworska, w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Przeworska 

 
 

Tomasz Majba 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/490/2021 

Rady Miasta Przeworska 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł 
ciepła na terenie Miasta Przeworska 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Miejską Przeworsk; 

2) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą tytuł prawny do nieruchomości 
położonej na terenie Gminy, ubiegającą się o udzielenie dofinansowania na zasadach określonych 
w niniejszym Regulaminie; 

3) tytule prawnym do nieruchomości – rozumie się przez to prawo własności, ograniczone prawo rzeczowe 
albo stosunek zobowiązaniowy; 

4) nieruchomości – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w art. 3 pkt 2a 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, położony na terenie Gminy; 

5) dofinansowaniu – rozumie się przez to dotację celową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych udzieloną Wnioskodawcy przez Gminę na pokrycie kosztów inwestycji; 

6) inwestycji – rozumie się przez to demontaż istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż 
nowego kotła; 

7) kotle – rozumie się przez to kocioł gazowy kondensacyjny posiadający certyfikat wystawiony przez 
producenta, spełniający wymogi minimum klasy A. 

Rozdział 2. 
Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

§ 2. 1. Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza  polegających na 
wymianie istniejących źródeł ciepła na nieruchomości, o której mowa w §1 pkt 4, położonej na terenie Gminy 
poprzez demontaż istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż kotła, o którym mowa 
w §1 pkt 7. 

2. Ustala się następujące kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania: 

1) Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu wniosków o udzielenie dotacji; 

2) Kwotę przeznaczoną w budżecie Gminy Miejskiej Przeworsk na dotacje celową wymienioną w § 1 oraz 
termin i miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji ogłaszał będzie Burmistrz Miasta Przeworska na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Przeworska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty; 

3) Wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na brak środków finansowych 
w budżecie Gminy, będą rozpatrywane sukcesywnie w latach kolejnych wg. kolejności ich złożenia, pod 
warunkiem zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy oraz potwierdzeniu 
aktualności wniosku przez Wnioskodawcę. 

3. Dofinansowaniem nie są objęte inwestycje zrealizowane przed zawarciem umowy dotacyjnej. 

4. Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku: 

1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych; 

2) budynków w budowie; 

3) nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła; 

4) nowo wybudowanych budynków, nieposiadających źródła ogrzewania; 
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5) budynków wykorzystywanych w całości lub części w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

5. Dofinansowaniem nie są objęte koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do montażu kotła, 
przystosowania pomieszczenia kotłowni, instalacji kominowej, przyłącza gazowego oraz koszty wykonania 
instalacji grzewczej. 

6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego kotła oraz 
wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

7. Wszystkie kotły montowane w ramach realizacji inwestycji muszą być fabrycznie nowe i posiadać 
certyfikat. Kotły muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności 
energetycznej minimum A określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 
2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE. 

Rozdział 3. 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację oraz wysokość dotacji 

§ 3. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości 
położonej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Przeworsk. 

2. W przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności do ubiegania się o udzielenie dotacji 
wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. 

§ 4. 1. Dotacja udzielana jest wyłącznie jednorazowo w formie dofinansowania do poniesionych przez 
wnioskodawcę kosztów związanych z realizacją inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust.3. 

2. Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w uchwale 
budżetowej Gminy na dany rok budżetowy z tym, że wysokość dotacji dla jednego wnioskodawcy wyniesie 
95% poniesionych kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu kotła, jednak nie więcej niż 2.500,00 zł 
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych), niezależnie od wysokości poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów 
na realizację inwestycji. 

3. Jeżeli Wnioskodawca otrzymał lub otrzyma dofinansowanie na zakup i montaż kotła z innego źródła, to 
dotacja na tę samą inwestycję nie może być udzielona. 

4. Wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania jednorazowo dla jednej 
nieruchomości. 

5. Gmina nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji inwestycji. 

Rozdział 4. 
Warunki udzielenia dotacji 

§ 5. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest: 

1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości; 

2) poniesienie udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji; 

3) realizacja inwestycji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 6. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, 
składa do Burmistrza Miasta Przeworska wniosek o udzielenie dotacji celowej według wzoru określonego 

w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca jest obowiązany dołączyć: 

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – wymagany w przypadku braku 
księgi wieczystej; 

2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 
Regulaminu; 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 
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4. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie lub do wniosku 
nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów, Burmistrz Miasta Przeworska wzywa Wnioskodawcę do 
poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie uznaje się za 
złożony w pierwotnej dacie. 

Rozdział 5. 
Tryb udzielenia dofinansowania 

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane według kryteriów określonych w § 2 ust. 2, 
w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

2. Gmina może odmówić przyznania dofinansowania w przypadku: 

1) niezłożenia wniosku o wypłatę dotacji w ustalonym terminie; 

2) nieprzystąpienia lub odstąpienia od realizacji inwestycji; 

3) przekazania Gminie oświadczeń, informacji lub innych danych niezgodnych ze stanem faktycznym; 

4) nieprzedłożenia na żądanie Gminy wyjaśnień lub wymaganych dokumentów; 

5) wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy; 

6) wykonania inwestycji z naruszeniem przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wnioskodawcy nie przysługują w stosunku do Gminy żadne 
roszczenia. 

§ 8. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawieranej przez Wnioskodawcę 
z Gminą. 

2. Gmina zawiadomi wnioskodawcę o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy. 

3. Niepodpisanie umowy w wymaganym terminie określonym w ust. 3 będzie równoznaczne z rezygnacją 
z otrzymania dofinansowania. 

4. Wypłata dotacji celowej następuje przelewem na wskazane konto bankowe w terminie określonym 
w umowie o udzielenie dotacji. 

Rozdział 6. 
Rozliczenie dotacji 

§ 9. Wnioskodawcy, z którymi Gmina zawarła umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji, 
zobowiązani są do zakończenia inwestycji i przedłożenia w terminie nie później niż do 15 listopada roku 
w którym udzielono dotacji, następujących dokumentów: 

1) wniosek o wypłatę dotacji stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu, 

2) kopii faktury VAT wystawionej na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem dokonanej zapłaty, 
poświadczonych przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, 

3) certyfikatu kotła potwierdzającego, że zakupione źródło ciepła spełnia minimum klasę A oraz zdjęcie 
tabliczki znamionowej, 

4) opinii kominiarskiej końcowej, 

5) protokołu odbioru instalacji gazowej sporządzonego przez osobę z uprawnieniami wraz z kopią uprawnień, 

6) oświadczenia o demontażu dotychczasowego źródła ciepła i przekazaniu go do utylizacji, potwierdzonego 
przez uprawnionego odbiorcę; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, 

§ 10. Wnioskodawcy, którym udzielono dotacji celowej, zobowiązani są do utrzymania efektu 
ekologicznego inwestycji w postaci użytkowania nowego źródła ciepła i spełniania warunku 
niewykorzystywania budynku w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 5 lat od 
dnia zakończenia inwestycji. 
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§ 11. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, w przypadku i na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

Rozdział 7. 
Postanowienia końcowe 

§ 12. 1. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej 
Przeworsk oraz na stronie internetowej http://www.przeworsk.um.gov.pl . 

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają stosownej uchwały Rady Miasta Przeworska. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Przeworska 

 
 

Tomasz Majba 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych  

z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie 

Miasta Przeworska. 

 

 

Nr referencyjny:…………………….      Przeworsk, dnia…….……………. 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk  

na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na terenie Miasta Przeworska 

 

1. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko: 

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

PESEL:…………………………………………………………………………………………..…………….. 

Adres zamieszkania: 

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

(miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy) 

Telefon kontaktowy: …………………………………….…………………………………............................ 

Numer konta bankowego: …………………………………………………………………………………….. 

2. Oznaczenie nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja objęta wnioskiem 

o dofinansowanie: 

Adres nieruchomości: 

ul…………………………………………..., nr budynku……………, miejscowość ……………………....... 

Nr ewidencyjny działki gruntu, na której posadowiony jest budynek, którego dotyczy wniosek: 

.............................., numer księgi wieczystej……………………….. . 

Tytuł prawny do budynku, którego dotyczy wniosek: (prawo własności, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek 

zobowiązaniowy): …………………….……………………………………………..………………. 

3. Dane o posiadanym źródle ciepła: 

rodzaj: ………………………………………………………….....……………………………........................ 

stosowane paliwo……………………………………………........……………………………………………. 

(np. kocioł węglowy) 

wiek kotła ……………………………………………………………………………………...………............ 

4. Rodzaj nowego źródła ciepła: □ kocioł na gaz 

5. Przewidywany koszt nowego źródła ciepła: ………………………………………………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i w celu rozpatrzenia wniosku o 

udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie do wymiany 

źródła ogrzewania. 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, o której mowa w punkcie 2. 

Oświadczam, że budynek, którego dotyczy wniosek, nie jest wykorzystywany w celu prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Oświadczam, że akceptuję postanowienia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy 

Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr ............................ Rady Miasta Przeworska z dnia ............................. 

 

 

………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy 
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Wykaz niezbędnych załączników: 

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – w przypadku braku księgi wieczystej; 

2) oświadczenie, że wnioskodawca zobowiązuje się zamontować przedmiot inwestycji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE 

MIASTA PRZEWORSKA 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Przeworska z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 10, 37-200 

Przeworsk. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora : 37-200 

Przeworsk, ul. Jagiellońska 10; e-mail; info@przeworsk.um.gov.pl. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym realizacji Pana/Pani praw przez Administratora, 

można się kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: listownie na adres siedziby 

administratora: 37-200 Przeworsk, ul. Jagiellońska 10; e-mailem iod@przeworsk.um.gov.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i 

w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków  budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie 

do wymiany źródła ogrzewania. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

Organy kontrolne uprawnione do kontroli dotacji. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora, w formie papierowej 

i elektronicznej, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na podstawie art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na podstawie art. 

16 RODO; 

c) prawo do usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO chyba, że dalsze przetwarzanie 

danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, do celów archiwalnych w interesie 

publicznym oraz do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;  

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;  

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy 

to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa. 

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to 

nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

8. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Nie podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

9. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania, o których mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą 

zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych jego profili. 

10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych  

z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie 

Miasta Przeworska. 

 

 

Przeworsk, dnia……………… 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja niżej podpisany(a): 

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

legitymujący(a) się dowodem osobistym seria i nr: 

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

oświadczam, że zobowiązuję się zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kocioł 

zakupiony przeze mnie przy wsparciu środków pochodzących z dotacji celowej udzielonej na ten cel 

przez Gminę Miejską Przeworsk. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych  

z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie 

Miasta Przeworska. 

 

 

 

Przeworsk, dnia ……………………….. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O DEMONTAŻU ŹRÓDŁA CIEPŁA I PRZEKAZANIU GO DO UTYLIZACJI 

 

 

Wnioskodawca: 

Nazwisko i imię …………………………………………………… Podpis………………….…….. 

Demontujący: 

Nazwisko i imię …………………………………………………… Podpis…………………….….. 

 

Oświadczam, że w dniu …………………………. dokonano demontażu istniejącego źródła ciepła  

w postaci ………………………………………………. w nieruchomości położonej w Przeworsku przy 

ulicy ………………………………………………… nr …………………  

 

Zdemontowane źródło ciepła przekazano do utylizacji w dniu ………………………………………. . 

Oznaczenie podmiotu, któremu przekazano źródło ciepła do utylizacji: (nazwa oraz adres) 

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

 

Posiadam imienny rachunek z przekazania zdemontowanego kotła nr. ………………………………. 

z dnia ……………………………………… . 

 

 

………………………………………………. 

Data i podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych  

z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Miasta 

Przeworska. 

 

 

 

Przeworsk, dnia ……………………….. 

 

 

WNIOSEK 

 

o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk  

na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na terenie Miasta Przeworska 

 

1. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko: ………………………….……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ………………………..……………………….……………………………………… 

 

2. Lokalizacja inwestycji::             

Miejscowość:             ……………………………………………………………………............................... 

Ulica:                           ….………………………………………………………………….............................. 

Nr domu/Nr lokalu:  ………………………………………………………………………........................... 

 

3. Informacje dotyczące inwestycji: 

Wartość inwestycji ………………………………………………………………………........................... 

Koszty pokryte z uzyskanej dotacji ………………………………………………………………………. 

 

Informuję o wykonaniu inwestycji  oraz wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości .............................. zł brutto 

(słownie:...........................................................................................................................................................). 

 

Załączniki: 

1) kopia faktury VAT wystawiona na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem dokonanej zapłaty, poświadczone przez 

Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, 

2) certyfikat kotła potwierdzający, że zakupione źródło ciepła spełnia minimum klasę A oraz zdjęcie tabliczki 

znamionowej, 

3) opinia kominiarska końcowa, 

4) protokół odbioru instalacji gazowej sporządzony przez osobę z uprawnieniami wraz z kopią uprawnień, 

5) oświadczenie o demontażu dotychczasowego źródła ciepła i przekazaniu go do utylizacji, potwierdzone przez 

uprawnionego odbiorcę. 

 

 

 

 

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

data                                                                      podpis Wnioskodawcy 
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