
 
 

UCHWAŁA NR XXXV.293.2021 
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE 

z dnia 22 listopada 2021 r. 

w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji 
źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) art. 403 ust. 2, 4,5 i 6 w związku z art. 400a ust.1 
pkt 5, 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973) oraz 
art. 221 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych           ( t.j.Dz. U. z 2021r. 
poz. 305 z póź. zm. ), w związku z art. art. 7 ust.3 ustawy z dnia  30 kwietnia 2004r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 743), uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany 
i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów", stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV.278.2021 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 25 października 2021r. 
w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł 
ciepla na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022r. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Jerzy Górny 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 1 grudnia 2021 r.

Poz. 4507



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.293.2021 

Rady Miejskiej w Człuchowie 

z dnia 22 listopada 2021 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany i likwidacji źródeł ciepła na 
paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów. 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Człuchów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów; 

2) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w art. 403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973), zwaną dalej ustawą „poś”; 

3) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie inwestycyjne związane z ochroną powietrza, o którym mowa 
w art. 400a ust.1 pkt 21 ustawy poś polegające na wymianie i zlikwidowaniu źródła ciepła na paliwo stałe; 

4) dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną z budżetu Gminy dotację celową w rozumieniu ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), która przeznaczona 
jest na dofinansowanie realizacji zadania, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie; 

5) komórce merytorycznej – należy przez to rozumieć referat Przestrzeni i Ochrony Środowiska w Urzędzie 
Miejskim w Człuchowie; 

6) komórce finansowej – należy przez to rozumieć referat Finansowy w Urzędzie Miejskim w Człuchowie. 

2. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na realizację zadań związanych z wymianą i trwałą 
likwidacją źródeł ciepła na paliwo stałe, z terenu nieruchomości położonych w granicach administracyjnych 
miasta Człuchowa w ramach gminnego programu pod nazwą „Miasto Człuchów bez smogu”. 

Rozdział 2. 
KRYTERIA WYBORU INWESTYCJI  DO  DOFINANSOWANIA 

§ 2. 1. Dotacje celowe mogą być udzielane na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska 
w zakresie ochrony powietrza poprzez zlikwidowanie źródła ciepła na paliwo stałe i wymianę na: 

1) przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 

2) ogrzewanie elektryczne, 

3) ogrzewanie gazowe, 

4) ogrzewanie olejowe, 

5) odnawialne źródła energii. 

2. Dotacje mogą być udzielane dla zadań realizowanych na nieruchomościach położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Miejskiej Człuchowa. 

3. Dofinansowanie ma na celu wsparcie finansowe zadań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się do 
dofinansowania w ramach rządowego  programu „Czyste Powietrze”. 

4. Źródłem finansowania zadań są środki własne wnioskodawcy oraz dotacja celowa  z budżetu Gminy. 

5. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie kompletnego wniosku w formie pisemnej, zawarcie 
umowy, wykonanie zadania oraz rozliczenie się z realizacji, w tym likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe. 

6. Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowych z innych, bezzwrotnych źródeł ( zakaz podwójnego 
finansowania). 
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7. Dotacje będą udzielane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale 
budżetowej wg zasady dofinansowania opisanej w § 3 ust. 8, jednorazowo na daną nieruchomość. 

8. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków. 

9. Dowód poniesionego wydatku stanowi opłacony rachunek/ faktura wraz z dowodem zapłaty oraz 
dokumentami wymaganymi przy rozliczeniu. 

10. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu do siedziby Gminy. Wnioski, które nie uzyskały 
dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków, oczekują na rozpatrzenie po zabezpieczeniu 
dodatkowych środków w budżecie Gminy, o ile Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę lub są w pierwszej 
kolejności rozpatrywane  w roku następnym. 

Rozdział 3. 
TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELANIA DOTACJI I SPOSÓB JEJ ROZLICZANIA 

§ 3. 1. Wnioskodawca składa wniosek wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu 
w  trybie ciągłym w danym roku kalendarzowym od 02 stycznia do 10 grudnia, wnioski przyjmowane są do 
wyczerpania  puli środków zarezerwowanych na powyższy cel w budżecie gminy z zastrzeżeniem § 2 pkt 10. 

2. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokument potwierdzający stosowanie ogrzewania na 
paliwo stałe, jako jedynego źródła ogrzewania w sezonie grzewczym poprzedzającym złożenie wniosku 
w formie: 

1) zaświadczenia zarządcy, administratora, zarządu wspólnoty, gdy taki organ został ustanowiony, 

2) opinii kominiarskiej w pozostałych przypadkach, 

3) zgodę współwłaścicieli/ zarządcy na zmianę sposobu ogrzewania. 

3. Merytoryczna komórka weryfikuje wniosek ustalając, czy wnioskodawca nie ubiega się 
o dofinansowanie lub pozyskał je wcześniej z rządowego programu priorytetowego p.n. „Czyste Powietrze”, 
w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku i załącznikach, 
wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień. 

4. W przypadku niezłożenia wyjaśnień i brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie, wniosek 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Na potrzeby badania wniosku merytoryczna komórka może zasięgać opinii innych komórek 
organizacyjnych w siedzibie Gminy, jednostek podległych lub spółki z udziałem gminy, gminnego punktu 
konsultacyjno - informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. 

6. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku zobowiązany jest do uzyskania opinii pracownika Gminnego 
Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, potwierdzającej,  że nie kwalifikuje się 
do dofinansowania w ramach rządowego programu. 

7. Uprawnienie do otrzymania dotacji, wnioskodawca zyskuje z chwilą zawarcia umowy pomiędzy Gminą, 
a wnioskodawcą, przekazanie środków na konto wskazane we wniosku o dotację następuje po rozliczeniu 
wykonania zadania. 

8. Wysokość dotacji ustala się w następujący sposób: 

1) dotacja stanowi 100% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 5000 zł dla osób fizycznych, osób 
prawnych i przedsiębiorców z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz 
kościelnych osób prawnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) dotacja stanowi 50% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 20 000 zł dla wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych, 

3) dotacja stanowi 50% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 10 000 zł dla kościelnych osób prawnych, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Dotacją objęte są wydatki poniesione na: 
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1) ogrzewanie gazowe – zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, montaż instalacji 
grzewczej, w tym montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, zakup i montaż wkładu kominowego, 
przyłącze gazowe, 

2) ogrzewanie elektryczne – zakup i montaż urządzeń grzewczych ( z wyłączeniem przenośnych urządzeń 
grzewczych, nie związanych trwale z obiektem) będących źródłem ciepła, wykonanie przyłączy do linii 
przesyłowych, montaż instalacji elektrycznej na potrzeby ogrzewania, 

3) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – wykonanie przyłącza ciepłowniczego do linii przesyłowej, 
montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej, 

4) ogrzewanie olejowe – zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych olejem opałowym, montaż instalacji 
grzewczej zakup i montaż wkładu kominowego, 

5) odnawialne źródła energii – zakup i montaż pompy ciepła ( gruntowej, wodnej, powietrznej). 

W sytuacji, gdy warunki techniczne umożliwiają podłączenie nieruchomości do sieci gazowej lub 
ciepłowniczej dotacja nie jest udzielana na indywidualne źródło ciepła, a jedynie na podłączenie do sieci 
i wydatki , o których mowa w pkt. 1 i 3. 

10. Wszelkie prace związane z wymianą i likwidacją źródła ciepła organizuje  wnioskodawca we własnym 
zakresie, poprzez wybór Wykonawcy, którego obowiązkiem jest przeprowadzenie wszystkich wymaganych 
czynności sprawdzających, sporządzenie protokołu odbioru zrealizowanych robót oraz wystawienie dokumentu 
zaświadczającego trwałe zlikwidowanie źródła ciepła na paliwo stałe. 

11. Wnioskodawca zobowiązany jest po zakończeniu zadania do  przedstawienia rozliczenia zadania pod 
względem rzeczowo – finansowym na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

12. Podstawą rozliczenia zadania będą udokumentowane koszty inwestycji: faktury, rachunki oraz 
dokument potwierdzający trwałą likwidację zdemontowanego źródła ciepła, protokół odbioru zrealizowanych 
robót, fotografia zamontowanego, nowego źródła ciepła. 

13. Na oryginałach rachunków/ faktur dokumentujących poniesione wydatki pracownicy komórki 
merytorycznej umieszczają z urzędu adnotację: „ Udzielono dotacji ze środków Gminy Miejskiej Człuchów 
w ramach umowy nr ……………..” wraz z podpisem pracownika. 

14. Uruchomienie środków dla Wnioskodawcy następuje po zaakceptowaniu przez komórkę merytoryczną 
kompletnego rozliczenia rzeczowo – finansowego i przekazaniu dyspozycji do komórki finansowej Gminy. 

Rozdział 4. 
POMOC DE MINIMIS 

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zadań związanych z wymianą i likwidacją źródła 
ciepła na paliwo stałe z terenu nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Człuchowa 
przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą - w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do 
prowadzenia działalności gospodarczej - dotacja stanowić będzie (w części, która dotyczy nieruchomości 
wykorzystywanej do prowadzenia w/w działalności) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowania 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L. 352 z 24.12. 2013r., str. 1 z późn. zm.). 

2. Pomoc przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej stanowić będzie pomoc de minimis w rolnictwie, 
w przypadku, gdy będzie dotyczyła wymiany i likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe wykorzystywanego do 
prowadzenia działalności rolniczej. Pomoc udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/ 
2013r. z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowania Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013r. nr 352, str. 1 z późn. zm.) w odniesieniu do 
pomocy de minimis w sektorze rolnym . 

3. Pomoc przedsiębiorstwom sektora rybołówstwa stanowić będzie pomoc de minimis w rybołówstwie, 
w przypadku gdy będzie dotyczyła wymiany i likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe wykorzystywanego do 
prowadzenia działalności w sektorze rybołóstwa i akwakultury. Pomoc udzielana będzie zgodnie 
z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  
traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa  i akwakultury 
(Dz. U. UE. L. z 2014r. nr 190, str. 45). 
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4. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis oraz pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie jest 
zobowiązany, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących  pomocy publicznej (Dz. U. z 2021r., poz. 743 ), przedstawić z wnioskiem o dotację: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomoc de minimis oraz pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał 
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia 
o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 
okresie, 

2) informacje określone w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, 
poz. 311 ze zm.) oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. 
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 121, poz. 810). 

5. Termin złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 ustala się na dzień złożenia wniosku o dotację. 

6. Wartość pomocy de minimis określona w ust. 1 niniejszego regulaminu podlega kumulacji z wartością 
każdej innej pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych 
lat podatkowych oraz z wartością każdej pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego środka finansowego ryzyka, zgodnie 
z art. 5 rozporządzenia 1407/2013. 

7. Udzielanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis dokonywane będzie do dnia 30 czerwca 2024r. 
zgodnie z rozporządzeniem nr 2020/972 zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1407/2013r. w odniesieniu do 
jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. Urz. UE L 215/3 z 7.07.2020r.). 

Rozdział 5. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 5. Do spraw związanych z dotacją stosuje się następujące dokumenty: 

1) wniosek o dotację celową na realizację zadań z zakresu  wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe 
z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów, stanowiący załącznik nr 1, 

2) procedurę oceny wykonania zadań w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu  wymiany 
i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe – Miasto Człuchów bez smogu, stanowiącą załącznik nr 2, 

3) rozliczenie wykonania zadań w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu  wymiany 
i zlikwidowania źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów, stanowiący załącznik 
nr 3. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA  REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WYMIANY 
I LIKWIDACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO STAŁE Z OBSZARU  GMINY MIEJSKIEJ 

CZŁUCHÓW - MIASTO CZŁUCHÓW BEZ SMOGU 

BURMISTRZ MIASTA CZŁUCHOWA al. Wojska Polskiego  1, 77-300 Człuchów 

      ( PiOŚ. 3153. ……. . ………………) 

DANE DO UMOWY: 

WNIOSKODAWCY (osoby fizyczne): 

Imię : ……………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Imię : ……………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………. 

NIP…………………….., PESEL ………………………….. 

Seria i nr Dowodu Osobistego ………………………………., 

Data wydania: ………………., wydany przez: ……………… 

……………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe: 

(tel./ e-mail) ………………………………………………… 

WNIOSKODAWCA (inny niż osoba fizyczna): 

Nazwa: ……………………………………………………… 

Adres do korespondencji: …………………………………... 

……………………………………………………………….. 

NIP …………………………, REGON …………………….. 

Osoba/ by upoważniona/ ne do reprezentacji: 

……………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe: 

(tel. / e-mail) ………………………………………………… 

 Na podstawie uchwały nr …………………2021 Rady Miejskiej w Człuchowie, z dnia 
…………………. 2021r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu  
wymiany i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów, wnioskuję 
o dotację celową na wymianę i likwidację źródła ciepła na paliwo stałe, zlokalizowanego przy ul. 
……………….............................., nr ……. w Człuchowie, na nstp. źródło ciepła**: 

........... przyłącze do sieci ciepłowniczej / gazowej, 

............ogrzewanie elektryczne, 

............ogrzewanie gazowe, 

............ogrzewanie olejowe, 

...........odnawialne źródła energii. 
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Nieruchomość położona przy ul. ………………… nr………. , na działce o nr ………, obręb ………., 
arkusz ……….., księga wieczysta: SL1Z/ ……………………/……. ,  stanowi własność: 
………………………………………………. …………………………… . 

Zadanie będzie realizowane w**:  budynku jednorodzinnym / wyodrębnionym, samodzielnym lokalu 
mieszkalnym / budynku wielorodzinnym/ budynku usługowym/ budynku produkcyjnym/ budynku o innej 
funkcji ……………………………………................................................ (podać jakiej). 

Obecnym źródłem ciepła jest: …………………………………….., moc: ………………….............. 

Zadanie inwestycyjne polega na: ………………………………………………………………............. 

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

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

Data rozpoczęcia realizacji: ………………………………………... 

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

Źródło ciepła zostanie/ zostało zlikwidowane w następujący  sposób………………………………… 

Koszt całkowity zadania inwestycyjnego: ……………………………. zł brutto. 

Dane do przelewu dotacji: 

Właściciel  konta bankowego: …………………………………………………………… 

Nazwa banku, do którego należy przekazać dofinansowanie: …………………………………. 

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………... 

Opinia Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego programu „Czyste Powietrze”: 

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

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

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

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

Człuchów, dnia ……………………………..  …………………………………… 
         (Podpis pracownika punktu) 

Klauzula informacyjna 

 Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. 
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Miejska Człuchów reprezentowana przez Burmistrza, 
al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów tel.: 59 83 42 291 w 305, sekretariat@człuchow.eu 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
iod@człuchow.eu       lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dotacji celowej ze środków Gminy Miejskiej 
Człuchów, na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
2021, poz. 1973) , gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z w/w ustawą. 

4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j. imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres, nr działki, księga 
wieczysta, nr konta bankowego. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 
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w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat. 

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Państwa danych osobowe zostały pozyskane ze złożonego wniosku, rejestru ewidencji gruntów, ewidencji 
ludności. 

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. 

Do wniosku dołączyłem/ łam: 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

Człuchów …………………………. 

       ………………………………………. 

       (podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców) 

**  Należy zaznaczyć właściwe
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

PROCEDURA OCENY WYKONANIA ZADAŃ  W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA 
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  WYMIANY I LIKWIDACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO 

STAŁE - MIASTO CZŁUCHÓW BEZ SMOGU – PRZED URUCHOMIENIEM PŁATNOŚCI 

WNIOSKODAWCA/ CY (osoby fizyczne): 

Imię : ……………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Imię : ……………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Adres nieruchomości na, której wymieniono źródło ciepła: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

lub 

WNIOSKODAWCA (inny niż osoba fizyczna): 

Nazwa: ……………………………………………………… 

Adres nieruchomości, na której wymieniono źródło ciepła: 

……………………………………………………………….. 

W dniu ………………………….. ustalono na podstawie dostarczonych dokumentów, że na 
nieruchomości przy ul. …………………………….. w Człuchowie zdemontowano i zlikwidowano źródło 
ciepła na paliwa stałe oraz zamontowano nowe źródło ciepła - ...........................(podać jakie) . 

Wnioskodawca dostarczył rozliczenie rzeczowo – finansowe, w tym oryginały faktur oraz dokument 
potwierdzający trwałą likwidację źródła ciepła na paliwo stałe - ………………… 

 Z uwagi na dopełnione formalności oraz wypełnione warunki umowy, dotacja celowa z budżetu Gminy 
Miejskiej Człuchów na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza, zgodnie 
z art. 400 a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska, może zostać przekazana na konto właściciela 
nieruchomości wskazane we wniosku tj : 

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

Człuchów, dnia ………………………………  …………………………………… 

        (podpis pracownika) 

       ZATWIERDZAM: ………………………
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

ROZLICZENIE WYKONANIA ZADANIA  W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ Z ZAKRESU  WYMIANY I LIKWIDACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO STAŁE - 

MIASTO CZŁUCHÓW BEZ SMOGU 

WNIOSKODAWCA/ CY (osoby fizyczne):    BURMISTRZ MIASTA 

Imię : ………………………………………………………..                           CZŁUCHOWA 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Imię : ……………………………………………………….. 

Nazwisko: ………………………………………………….. 

Adres nieruchomości, na której wymieniono źródło ciepła: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Dane kontaktowe: 

(tel./ e-mail) ………………………………………………… 

WNIOSKODAWCA (inny niż osoba fizyczna): 

Nazwa: ……………………………………………………… 

Adres nieruchomości, na której wymieniono źródło ciepła: 

……………………………………………………………….. 

Dane kontaktowe: 

(tel. / e-mail) ………………………………………………… 

Zgodnie z §3 ust. 11 Uchwały  nr………………….. z dnia …………………… Rady Miejskiej 
w Człuchowie w sprawie  regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wymiany 
i likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe z obszaru Gminy Miejskiej Człuchów, przedkładam rozliczenie 
rzeczowo – finansowe: 

- kserokopię protokołu odbioru zrealizowanych robót, 

- kserokopie faktur, 

- oryginały faktur do wglądu, 

- fotografię zamontowanego nowego źródła ciepła, 

- dokument potwierdzający trwałą likwidację zdemontowanego źródła ciepła na paliwo stałe. 

W związku z zakończeniem zadania proszę o wypłatę przyznanego dofinansowania. 

         ………………………… 

Człuchów …………………………        
         (Wnioskodawca/cy)
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