ZARZĄDZENIE NR 0050.0514.2021
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia wzorów druków na potrzeby przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy
Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r., poz.1372, 1834), Uchwały Nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację
przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, Uchwały Nr XXXV/281/21 Rady Gminy Ornontowice
z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy
Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji
Wójt Gminy zarządza:
§ 1. Określić wzory następujących dokumentów:
1) wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących
ograniczeniu niskiej emisji, stanowiącego załącznik nr 1,
2) oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na montaż urządzenia grzewczego
i wypłatę dotacji celowej, stanowiącego załącznik nr 2,
3) oświadczenia o instalacji urządzenia grzewczego we własnym zakresie, stanowiącego załącznik nr 3,
4) zgłoszenia zakończenia zadania, stanowiącego załącznik nr 4,
5) protokołu odbioru końcowego zadania, stanowiącego załącznik nr 5,
6) umowy przyznania dotacji celowej, stanowiącej załącznik nr 6.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.0349.2020 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wzorów druków na potrzeby przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy
Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Ornontowice
mgr Marcin Kotyczka
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.0514.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ornontowice, dn. ……………………

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice
na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji
1. Dane wnioskodawcy/wnioskodawców:
Imię i nazwisko

……………………………………………………………….………………

PESEL

……………………………………………………………………….………

Adres zamieszkania

…………………………………………………………………...….….……

Numer telefonu

………………………………………………..……………………………..

Imię i nazwisko

……………………………………………………………….………………

PESEL

……………………………………………………………………….………

Adres zamieszkania

…………………………………………………………………...….….……

Numer telefonu

………………………………………………..………………………………

2. Informacja o lokalizacji inwestycji oraz rodzaju urządzenia, którego zakup będzie objęty
dotacją:
Adres planowanej inwestycji ……………………………………………………………………………..…
Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer ………………………………………………………….
Planowany zakup urządzenia (zaznaczyć właściwe x):
[ ] kocioł opalany paliwem stałym (biomasa)
[ ] kocioł gazowy kondensacyjny
[ ] kocioł olejowy
[ ] pompa ciepła
[ ] węzeł cieplny
[ ] inne urządzenie, system ekologicznego ogrzewania, zasilane energią elektryczną (wskazać
jakie): …………………………………………………………………………………………………………...
Rodzaj obiektu, w którym zostanie zamontowane urządzenie (zaznaczyć właściwe x):
[ ] istniejący budynek mieszkalny
[ ] lokal mieszkalny
Zobowiązuję się do zrealizowania inwestycji do dnia 31 października br.
UWAGA: realizacja inwestycji może nastąpić po podpisaniu Umowy z Gminą, tym samym
wszelkie dokumenty związane z realizacją zadania muszą być z datą po zawarciu umowy.
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Urządzenie objęte dotacją musi być fabrycznie nowe, montowane po raz pierwszy (data
produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2 lata od dnia złożenia wniosku o dotację).
3. Informacja o dotychczasowym urządzeniu grzewczym (przeznaczonym do wymiany):
Typ/rodzaj kotła:

……………………………………………………………….………………

Rodzaj paliwa:

……………………………………………………………….………………

Rok produkcji:

……………………………………………………………….………………

4. Informacja o termomodernizacji budynku, w którym będzie wymieniane urządzenie:
Czy była wykonana termomodernizacja budynku (zaznaczyć właściwe)?

[ ] TAK

[ ] NIE

5. Dane do przelewu przyznanej dotacji:
Numer konta

……………………………………………………………………………...…

Nazwa banku

………………………………………………………………………...………

Właściciel konta

…………………………………………………………………...……………

6. Oświadczam, że:
1) Budynek mieszkalny nie był/był* objęty dotacją lub dofinansowaniem zakupu urządzenia
grzewczego, zgodnie z umową zawartą z Gminą Ornontowice w dniu ………………………….
2) Całkowita powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego położonego w Ornontowicach przy
ul. ..............................................…, objętego wnioskiem o udzielenie dotacji celowej wynosi
.…...................... m2.
3) W budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
4) Zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy
Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji”, obowiązującego
w terminie składania wniosku oraz zobowiązuję się do jego stosowania.

………………………………………………
(podpis/y wnioskodawcy/ów)

* niepotrzebne skreślić
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KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ornontowice reprezentowana przez Wójta
Gminy Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a,
43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o udzielenie dotacji
celowej z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z: ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Uchwały Nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia
22 października 2020 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających
dane osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu
przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie
z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, numer
konta bankowego, numer księgi wieczystej jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji
celowej na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
Podanie przez Panią/Pana danych dodatkowych: numer telefonu jest dobrowolne i posłuży wyłącznie dla
usprawnieniu kontaktu i komunikacji.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (NUMER TELEFONU)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie mojego numeru telefonu na potrzeby kontaktu
i komunikacji w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice
na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
Zgodę wyraziłem/am dobrowolnie oraz zostałem/am poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.………………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.0514.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 30 grudnia 2021 r.
…………………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………..
…………………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………………..
Telefon kontaktowy

OŚWIADCZENIE
Jako

współwłaściciel

nieruchomości

położonej

w

Ornontowicach

przy ul. …………………………………………………….., wyrażam zgodę na montaż urządzenia
grzewczego

lub

węzła

cieplnego

w

budynku

mieszkalnym

zlokalizowanym

na ww. nieruchomości oraz wypłatę dotacji celowej na rachunek bankowy wnioskodawcy tj.

……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………..
(miejscowość, data)
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.0514.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 30 grudnia 2021 r.

…………………………………………..
Imię i nazwisko

…………………………………………..
…………………………………………..
Adres

Ornontowice, dnia …………………………

OŚWIADCZENIE
o instalacji urządzenia grzewczego we własnym zakresie
Oświadczam, iż dokonałem we własnym zakresie montażu urządzenia grzewczego:
- producent, nazwa, typ/model: ……………………………………………………………………………...
- moc znamionowa: …………………………………………………………………….…………………….
- rodzaj paliwa: ……………………………………………………………………………………………..…
w budynku/lokalu mieszkalnym położonym w Ornontowicach przy ul. …………………………………
Montaż zakończony został w dniu …………………………………
Oświadczam, iż wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
oraz zaleceniami producenta urządzenia grzewczego.

…………………………………….
(podpis)
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.0514.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 30 grudnia 2021 r.

…………………………………………..
Imię i nazwisko
…………………………………………..
…………………………………………..
Adres zamieszkania
…………………………………………..
Telefon kontaktowy

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ZADANIA
Zgłaszam zakończenie zadania w dniu …………………..., objętego umową dotacji celowej
nr ………………………………, zawartej w dniu …………………………………., dotyczącego
realizacji przedsięwzięcia służącego ograniczeniu niskiej emisji.
Do niniejszego zgłoszenia załączam (właściwe zaznaczyć x):
1. [ ] oryginał faktury lub rachunku, bądź innego dokumentu wskazującego cenę zakupu
urządzenia objętego dotacją wraz z potwierdzeniem zapłaty,
2. [ ] kserokopię zaświadczenia (certyfikatu, świadectwa), potwierdzającego spełnianie wymogów
dotyczących Ekoprojektu – dotyczy kotłów opalanych paliwem stałym,
3. [ ] oryginał protokołu odbioru końcowego zadania,
4. [ ] oświadczenie o zainstalowaniu kotła we własnym zakresie - w przypadku instalacji
urządzenia przez wnioskodawcę,
5. [ ] kserokopię pozwolenia/zgłoszenia robót organowi architektoniczno-budowlanemu, protokół
głównej próby szczelności – w przypadku kiedy są wymagane.

…………………………………………..

…………………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis)
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.0514.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 30 grudnia 2021 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ZADANIA
- montażu urządzenia
spisany w dniu …………………………….
Inwestor: ………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………….
Miejsce wykonania usługi (adres): …………………………………………………………………………
Odbioru dokonała komisja w składzie:
Przedstawiciel Inwestora:
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
Przedstawiciel Wykonawcy:
1. ………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
Stwierdza się, że w budynku/lokalu mieszkalnym zamontowano urządzenie:
Producent, nazwa, typ/model: ……………………………………………………………………………….
Moc znamionowa: …………………………………………………………………………………………….
Rodzaj paliwa: …………………………………………………………………………………………………
Wykonawca oświadcza, iż wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami oraz zaleceniami producenta urządzenia.
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

Podpisy:
Przedstawiciel Inwestora:

Przedstawiciel Wykonawcy:

1. …………………………………….

1. …………………………………….

2. …………………………………….

2. …………………………………….

Id: 7A6468C1-09E9-4FAC-89D6-EE563C87A37A. Przyjęty

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.0514.2021
Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 30 grudnia 2021 r.

UMOWA NR ………………….
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice
na realizację przedsięwzięcia służącego ograniczeniu niskiej emisji
zawarta w dniu ........................... w Ornontowicach pomiędzy:
Gminą Ornontowice reprezentowaną przez:
Marcina Kotyczkę - Wójta Gminy Ornontowice
zwaną dalej GMINĄ,
a
Panią/Panem/Państwem* ……..........................................………..........................................................
zamieszkałą/zamieszkałym/zamieszkałymi/ adres: ………….…………………………………….………,
zwanym dalej DOTOWANYM.
§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację
przedsięwzięcia służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegającego na zakupie ekologicznego
urządzenia grzewczego/węzła cieplnego.
2. Wniosek o dotację celową został złożony przez DOTOWANEGO w dniu ……………………. i stanowi
integralną część niniejszej umowy.
3. Dotacją celową zostanie objęty zakup urządzenia grzewczego/węzła cieplnego w budynku/lokalu
mieszkalnym położonym w Ornontowicach przy ul. ……………………………… .
§2
Podpisując umowę DOTOWANY zobowiązuje się stosować zasady określone w Regulaminie
przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących
ograniczeniu niskiej emisji, tym samym potwierdzając, iż jest mu znana jego treść.
§3
1. DOTOWANY zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na realizację
przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, planuje zakup - …………………………………… .
2. DOTOWANY zobowiązuje się do zakończenia zadania do dnia ……………………………………….…..
3. DOTOWANY zobowiązuje się do pisemnego zgłoszenia zakończenia zadania oraz do przedłożenia
kompletu dokumentów określonych w Regulaminie przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy
Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
§4
1. Zgodnie z przyjętym, Uchwałą Nr XXII/192/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 października
2020 r., Regulaminem zmienionym Uchwałą Nr XXXV/281/21 Rady Gminy Ornontowice z dnia
23 września 2021 r. i planem wydatków, GMINA zobowiązuje się do udzielenia dotacji celowej
w wysokości 50% kosztu zakupu urządzenia grzewczego/węzła cieplnego, udokumentowanego
stosownymi fakturami lub rachunkami, jednak nie więcej niż ……………………. zł dla jednego
budynku lub lokalu mieszkalnego.
2. Ostateczne określenie wysokości dotacji i przekazanie kwoty, o której mowa w § 4 pkt 1, nastąpi po
dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów i oględzin zrealizowanej inwestycji przez pracowników
GMINY.
3. GMINA zastrzega sobie prawo do dokonywania zapisu na fakturze/rachunku wysokości kwoty
udzielonej dotacji celowej.
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4. Kwota przyznanej dotacji celowej będzie przekazana na wskazane we wniosku konto bankowe tj.
………………………………………………………………………………….

§5
1. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem, została
pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji nastąpi zgodnie z zasadami
określonymi w Ustawie o finansach publicznych.
2. GMINIE przysługiwać będzie prawo kontroli zainstalowanego urządzenia grzewczego/węzła
cieplnego przez upoważnionych do tych czynności pracowników, w okresie 5 lat od dnia zakończenia
inwestycji.
3. DOTOWANY oświadcza, iż akceptować będzie przeprowadzanie kontroli, o których mowa w § 5
pkt 2, pod rygorem możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i zwrotu dotacji jak
w przypadku opisanym w § 5 pkt 1.
4. DOTOWANY zobowiązany jest do przechowywania oryginału faktury lub rachunku, bądź innego
dokumentu wskazującego cenę zakupu urządzenia grzewczego/węzła cieplnego przez okres 5 lat
od daty zakończenia inwestycji.
5. W przypadku przeniesienia własności budynku lub lokalu, dla którego została przyznana dotacja,
warunki zawarte w umowie przechodzą na kolejnego właściciela. DOTOWANY jest zobowiązany
poinformować o tym nowego właściciela.
§6
Niezachowanie terminu określonego w § 3 pkt 2 i/lub niezłożenie dokumentów, o których mowa
w § 3 pkt 3 jest podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany dotyczące warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla GMINY.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

GMINA:

DOTOWANY:

………………………………………….
(podpis Wójta Gminy)

………………………………………….
(podpis Skarbnika Gminy)

………………………………………….
(podpis Radcy Prawnego)
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