
 
 

UCHWAŁA NR XXI/137/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających 
na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713 ze zm.) i art. 400a ust. 1 pkt 21 w związku z art. 403 ust. 2, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim 
uchwala: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Sokołów Podlaski na dofinansowanie 
kosztów zadania związanego z wymianą i likwidacją starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, 
wysokosprawne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Sokołów Podlaski. 

§ 2. Zasady udzielania dotacji o której mowa w § 1 ujęte są w Regulaminie stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski. 

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

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Waldemar Hardej 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 6596



 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                         Załącznik do uchwały Nr XXI/137/2021 

                                                                                                         Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 

                                                                                                         z dnia 30 czerwca 2021r.   

 

REGULAMIN 

Regulamin udzielania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na 

wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski  

 

§ 1. 

Definicje 

1. Gmina –  Miasto Sokołów Podlaski. 

2. Wnioskodawca – podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, który posiada tytuł prawny do nieruchomości na terenie miasta Sokołów Podlaski. 

3. Stare źródło ciepła – niskowydajne, niskosprawne i nieekologiczne źródła ciepła zasilane paliwem stałym, 

piece kaflowe będące podstawowym źródłem ciepła centralnego ogrzewania budynku. 

4. Nowe źródło ciepła – podłączenie do sieci cieplnej lub wysokosprawne, niskoemisyjne i ekologiczne źródło 

ciepła tj. kocioł gazowy, kotłownia gazowa, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła lub 

kocioł na pellet, spełniające kryteria określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że będzie to jedyne źródło 

ciepła w budynku.  

5. Koszty kwalifikowane – wartość nakładów rzeczowych, na podstawie których ustalane jest dofinansowanie 

zadań w ramach wymiany źródła ciepła (należy przez to rozumieć koszty wymienione w §4 ust. 1). 

 

§ 2. 

Zasady ogólne udzielania dofinansowania 

1. Regulamin określa zasady przyznawania dotacji dla inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła, 

polegających na zainstalowaniu, w miejsce dotychczasowego starego źródła ciepła zasilanego paliwem 

stałym, nowego pieca centralnego ogrzewania zasilanego paliwem proekologicznym, zabudowanego w 

sposób trwały. 

2. Do korzystania z dofinansowania uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: 

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, tj.:  

a) osoby fizyczne;  

b) wspólnoty mieszkaniowe;  

c) osoby prawne;  

d) przedsiębiorcy.  

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.  

3.    W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie dotacji podmiotom prowadzącym działalność 

gospodarczą będzie ona stanowić pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, o 

której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach, dotyczących pomocy 

publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 743), a jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków 

dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej 

udzielenia stosuje się przepisy:  

1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24 grudnia 

2013 r. z późn. zm.). W związku z tym, że rozporządzenie 1407/2013 obowiązuje do 31 grudnia 2023 r. 

z możliwością stosowania jego przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego  
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     wygaśnięcia – udzielanie pomocy de minimis, zgodnie z czasem stosowania przepisów rozporządzenia 

będzie obowiązywało maksymalnie do dnia 30 czerwca 2024 r.;  

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 

352 z 24 grudnia 2013 r. s. 9 z późn. zm.), z uwagi na rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 

lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 

51 1 z 22 lutego 2019 r., str. 1);  

3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014 r., s. 45, z późn. zm.). 

5.  Dotacja może być wykorzystana na: 

1) Podłączenie do sieci cieplnej, 

2) Ogrzewanie gazowe  

3) Kocioł na paliwa stałe (wyłącznie kocioł spełniający wymogi aktów prawa miejscowego, w tym 

uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie woj. mazowieckiego, wymóg 5 klasy według 

kryteriów zawartych w normie  PN EN 303-5:2012, co winno być  potwierdzone  zaświadczeniem lub 

certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego 

porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation),   

4) Ogrzewanie olejowe  

5) Ogrzewanie elektryczne, 

6) Pompę ciepła  

6. Montowane urządzenia są fabrycznie nowe i muszą posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję i stanowić 

będzie główne źródło ciepła, a pozostałe źródła ciepła na terenie danej nieruchomości są zdemontowane w 

sposób trwały, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie. 

7. Dopuszcza się stosowanie kominków i pieców opalanych drewnem pełniących jedynie funkcje dekoracyjne 

oraz źródeł służących ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u), w tym odnawialnych źródeł energii (OZE), 

dogrzewania za pomocą energii elektrycznej, LPG.  

 

§ 3. 

Forma i wysokość dofinansowania zadania 

 

1. Środki finansowe na udzielanie dotacji będą corocznie określone w budżecie Gminy, w każdym  roku 

budżetowym,  

2. Dotacja przyznawana będzie  w wysokości  2000,00 złotych, 

3. W przypadku kiedy Wnioskodawca  otrzyma dofinansowanie z innych źródeł, łączna kwota dotacji nie może 

przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych, a Inwestor ma obowiązek poinformować  Gminę o fakcie 

otrzymania dodatkowego dofinansowania. 

4. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych określonych w § 4 

ust. 1 poniesionych po dacie zawarcia umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą. 

5. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru i zakupu nowego 

źródła ciepła oraz wyboru dostawcy/instalatora.  

6. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest posiadanie wymaganych zezwoleń lub zgłoszeń wynikających z Prawa 

budowlanego. 
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7. Dotacją objęte są tylko urządzenia, które zostały zamontowane jako fabrycznie nowe, a także spełniające 

właściwe normy potwierdzone stosowną deklaracją lub atestem. 

 

§ 4. 

Zakres kosztów kwalifikowanych 

1. Koszty kwalifikowane stanowią: zakup, dostawę z jednoczesnym montażem nowego źródła ciepła wraz z 

instalacją niezbędną do funkcjonowania nowego źródła ciepła tj. zakup niezbędnej armatury oraz prace 

związane z dostosowaniem instalacji w kotłowni dla nowego źródła ciepła o których mowa w §2 ust. 5. Nie 

będą uznane za kwalifikowane wydatki związane z samodzielnym montażem urządzeń oraz wydatki 

nieobjęte kosztami kwalifikowanymi. 

2. Za koszty zadania uznane zostaną wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT, wystawionymi na 

Wnioskodawcę, poniesione po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą, potwierdzające 

poniesienie kosztów na realizację przedsięwzięcia (zakupu i montażu nowego źródła ciepła wraz z 

osprzętem). 

3. Dofinansowaniu nie podlegają: koszty demontażu starego kotła, koszty eksploatacji kotła, koszty odbioru 

instalacji gazowej, elektrycznej, kominowej. 

4. Dotacja nie obejmuje kosztów zakupu i montażu przenośnych urządzeń grzewczych, np. elektrycznych 

podgrzewaczy wody, grzejników elektrycznych, olejowych, kominków w tym dekoracyjnych oraz pieców 

kuchennych.  

§ 5. 

Warunki i tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

1. Gmina rokrocznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta zamieści ogłoszenie  

o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza 

polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów 

Podlaski. 

2. Wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Sokołów Podlaski  roku składa się w terminie od 4 

maja, lecz nie dłużej niż do 30 września, z zastrzeżeniem, iż w roku 2021 wnioski o udzielenie dotacji na 

realizację zadań z zakresu ochrony powietrza będą składane od 16 sierpnia, lecz nie później niż do 30 

września. 

3. W celu uzyskania dotacji, Wnioskodawca  zobowiązany jest złożyć wniosek o udzielenie dotacji, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym wg kolejności wpływu na 

dziennik podawczy Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, w formie tradycyjnej (w kancelarii ogólnej) lub za 

pośrednictwem skrzynki elektronicznej: um@sokolowpodl.pl. Jako szczegółowe kryterium do określenia 

pozycji na liście wniosków brane są data i godzina wpływu na dziennik podawczy. 

5. Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel 

w danym roku budżetowym. 

6. W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na dotację w danym roku 

budżetowym, zatwierdzone wnioski będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku, 

o ile w budżecie Miasta Sokołów Podlaski będą zaplanowane na ten cel środki. 

7. Do wniosku należy dołączyć:  

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej)   

2) pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli w oryginale; 
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3) pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynku lub dokonane  zgłoszenie budowy instalacji gazowej 

wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku,  

4) jeżeli wniosek jest składany przez wspólnotę mieszkaniową, uchwałę powołującą Zarząd, zgodę 

mieszkańców na zmianę ogrzewania w formie uchwały oraz zestawienie lokali podlegających dotacji; 

5) W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym w zakresie rolnictwa lub 

rybołówstwa:  

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. z 2010 r., Nr 53, 

poz. 311 z późn. zm.) albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 

informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

8. Dokumenty wymienione w §5 ust.7, z wyjątkiem pkt 2) składa się w formie kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez Wnioskodawcę. 

9. Obowiązek przedstawienia dokumentów określonych w §5 ust. 7 pkt 5), 6) ,7) dotyczy wyłącznie 

Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz 

sposób finansowania. 

10. Jeśli przedłożony wniosek nie jest kompletny, Wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia w 

terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku braku uzupełnienia we wskazanym terminie, 

wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia. 

11. Po rozpatrzeniu wniosku Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski zawiadomi podmiot, o którym mowa  

§ 1 ust. 2 o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy. 

12. W przypadku niepodpisania Umowy na przyznanie dotacji, co jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału  

w programie, dotacja może zostać przyznana kolejnemu Inwestorowi z listy wniosków na dany rok.  

 

§6.  

Sposób rozliczania dotacji 

1. Podstawę rozliczenia dotacji stanowi wniosek o wypłatę dotacji złożony przez Wnioskodawcę do Burmistrza 

Miasta Sokołów Podlaski, zgodnie ze wzorem tego wniosku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu wraz z następującymi dokumentami: 

1) kopię faktury (faktur) VAT, wystawionej na Wnioskodawcę, potwierdzającej poniesienie kosztów na 

realizację przedsięwzięcia (kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła wraz z osprzętem, 

określonego w umowie zawartej z Wnioskodawcą) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty należności 

wynikających z tych faktur;  Faktura nie może być z datą wcześniejszą niż data podpisania umowy. 

2) oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym 

(pieca/kotła/kominka) – załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

3) kopię dokumentu potwierdzającego montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez 

uprawnionego przedsiębiorcę; 

4) kopie dokumentów technicznych potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z 

niniejszymi zasadami, (np.  deklaracja zgodności, certyfikat zgodny z normą PN EN303-5:2012); 

2. Termin zakończenia przez Wnioskodawcę przedsięwzięcia objętego dotacją oraz złożenia wniosku o 

rozliczenie dotacji ustala się do dnia 31 października danego roku, w którym została zawarta umowa. 
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3. Rozliczenie dotacji przez Gminę (wypłata dotacji) następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi realizację 

przedsięwzięcia zgodnie z umową. 

4. Jeżeli Wnioskodawca nie zrealizuje przedsięwzięcia w wyznaczonym w umowie terminie lub w tym terminie 

nie dokona rozliczenia kosztów przedsięwzięcia, nie otrzyma dofinansowania w postaci dotacji. 

5. Przyznana dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 252 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych. 

§ 7. 

Załączniki 

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią: 

1) wzór wniosku o  udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na wymianie 

i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski.- załącznik nr 1; 

2) wzór wniosku o wypłatę dotacji - załącznik nr 2; 

3) wzór oświadczenia o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym 

(pieca/kotła/kominka) - załącznik nr 3.  
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Załącznik nr 1 do regulaminu  

 

Wniosek 

 o udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na wymianie 

i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………… 

Adres realizacji inwestycji ………………………………………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………e-mail ……………………………………………………. 

Numer działki …………………………… Numer księgi wieczystej …………………………..................... 

Tytuł prawny do budynku: właściciel/współwłaściciel/inny …………………………………  

2. Dane dotyczące budynku  i dotychczasowego źródła ciepła: 

Data oddania budynku do użytkowania ………… powierzchnia ogrzewana budynku ………………….m2 

Rodzaj istniejącego źródła ciepła ( rodzaj opału ) …………………………….…………………………… 

Rok produkcji: …………………….., Moc kotła: ………………..kW, 

Ilość zużywanego opału (sezon grzewczy za ubiegły rok): ……………………………………………….. 

Źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody: tak/nie *.  

Jeżeli nie, podać sposób podgrzewania wody: energia elektryczna/gaz/inne*. 

3. Informacje dotyczące nowego źródła ogrzewania: 

Rodzaj planowanego źródła ciepła: 

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

(producent, pełna i dokładna nazwa modelu lub zestawu/ 

Ogrzewana powierzchnia: ………………………. m2, kubatura: ………………..m3 

Przybliżony koszt inwestycji związanej z montażem nowego źródła ciepła, z uwzględnieniem robót 

instalatorskich (brutto):……………………………………………………………………………………….. 

Prowadzę / nie prowadzę starań o pozyskanie innych środków publicznych na w/w zadanie  

(proszę wskazać z jakiego źródła: ……………………………..……………………………..……………....)  

I. Sposób wypłaty dotacji: 

 przelew na konto bankowe – 

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

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

(wpisać czytelnie nr konta bankowego) 

4.    Oświadczenia: 
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Oświadczam, że: 

1) zapoznałem/łam się i akceptuję treść Regulaminu; 

2) w ramach inwestycji trwale zlikwiduję stare źródło ciepła, obecnie użytkowane w budynku objętym inwestycją; 

3) nowe źródło ciepła będzie głównym  źródłem ciepła centralnego ogrzewania budynku; 

4) wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski w celu 

przeprowadzenia procedury udzielania i rozliczania dotacji udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony 

powietrza polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta 

Sokołów Podlaski, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019  poz. 

1781); 

6) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych, określane mianem RODO, Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Urząd Miasta Sokołów Podlaski, z siedzibą przy ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów 

Podlaski w celu przeprowadzenia procedury udzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony 

powietrza polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta 

Sokołów Podlaski. Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez złożenie stosownego 

oświadczenia drogą elektroniczną na adres: um@sokolowpodl.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta 

Sokołów Podlaski. 

 

* - niepotrzebne skreślić  

……………………………………………… 

(data i podpis Wnioskodawcy) 

 

Załączniki (w oryginale): 

 

1) Oświadczenie potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości lub inny dokument: akt notarialny, wypis z 

księgi wieczystej.   

2) Pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli w oryginale; 

3) Pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynku lub dokonane  zgłoszenie budowy instalacji gazowej 

wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku,  

4) Uchwała powołującą Zarząd, zgodę mieszkańców na zmianę ogrzewania w formie uchwały oraz zestawienie 

lokali podlegających dotacji (dotyczy wspólnot mieszkaniowych); 

5) Wszystkie zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy deminimis, pomocy deminimis w rolnictwie, pomocy 

deminimis w rybołówstwie, jakie otrzymano w roku podatkowym, w którym podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą ubiega się o pomoc oraz wciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o 

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

6)  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. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. 

zm.) albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 

810). 
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OŚWIADCZENIE właściciela/współwłaściciela nieruchomości* (jeśli dotyczy) 

 

 

Ja, …..........................................................................................................................................................., 

zamieszkały(a) w …………………………………………. przy ul. ……………………………………………… 

gmina ……………………………………., legitymujący(a) się dowodem osobistym serii ……………..                  

numer ………………………. oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości 

zlokalizowanej w …………………… przy ul. ………………………………., działka nr ……………………. i 

wyrażam zgodę na wykonanie prac związanych z likwidacją wszystkich nieekologicznych źródeł ciepła (starego 

źródła ciepła)  i zainstalowanie ……………………………………………………………………………….....   

Jednocześnie, upoważniam   Pana/Panią ………………………………………………...................... do zawarcia 

umowy o dotację z Miastem Sokołów Podlaski  i wyrażam zgodę na wypłacenie przyznanego dofinansowania 

na wymianę źródła ciepła  Inwestorowi. 

 

............................................................................. 

(podpis właściciela/współwłaściciela*) 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić (oświadczenie powinni złożyć wszyscy właściciele/współwłaściciele nieruchomości, na 

której będzie realizowana inwestycja). 
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Załącznik nr 2 do regulaminu 

 

Sokołów Podlaski, dnia ........................................  

Imię i nazwisko  

........................................................................  

adres zameldowania/zamieszkania  

........................................................................  

Telefon  

........................................................................  

Nr PESEL  

........................................................................  

 

Burmistrza Miasta 

Sokołów Podlaski 

ul. Wolności 21 

08-300 Sokołów Podlaski 

 

 

Wniosek o wypłatę dotacji 

na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na wymianie i likwidacji starych, 

nieekologicznych źródeł ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski 

 

 

W związku z zawartą umową nr ............................... ......... z dnia ..................... o udzielenie  dotacji na realizację 

zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł 

ciepła na terenie Miasta Sokołów Podlaski na nowe źródło ciepła tj.: 

……………………………………………………………..………… wnoszę o wypłatę  dotacji w związku z 

zainstalowaniem i uruchomieniem  nowego  źródła ciepła  w budynku/lokalu  na działce ozn. 

....................................... położonej w ………………….., przy ul. ......................................................................... 

  

 

Załączniki (w oryginale) : 

1) kserokopia faktury (faktur) VAT, wystawionej na Wnioskodawcę, potwierdzającej 

poniesienie kosztów na realizację przedsięwzięcia (kosztów zakupu i montażu nowego źródła 

ciepła wraz z osprzętem) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty należności wynikających 

z tej faktury (faktur); 
2) oświadczenie o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym 

(pieca/kotła/kominka) - Załącznik nr 3 do regulaminu; 

3) dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego 

przedsiębiorcę; 

4) dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z niniejszymi 

zasadami, (np.  deklaracja zgodności, certyfikat zgodny z normą PN EN303-5:2012); 

5) ……………………………………. 

 

…………………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 3 do regulaminu 

 

 

Sokołów Podlaski, dnia ...................... r. 

Wnioskodawca* /Wnioskodawcy*: 

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

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

............................................................ 

............................................................ 

(imię, nazwisko, adres i telefon) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o trwałym zlikwidowaniu dotychczasowego źródła ciepła 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam i potwierdzam, że: 

na terenie nieruchomości (budynku / lokalu) położonej w …………………………………… przy ul. 

………………………………………. nr …, nr ew. działki………………, trwale zlikwidowano dotychczasowe 

źródło ciepła, zasilane (opalane) paliwem stałym, zgodnie z umową o dotację nr ………………………………. 

 

 

.......................................................................................... 

(data oraz czytelny podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców) 
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