
UCHWAŁA NR V/48/2019
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 

2019 w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację 
indywidualnych kotłowni domowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) w związku z art. 400a ust.1 pkt 21, art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 i 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 
2019 w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych 
kotłowni domowych w sposób następujący:

1. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami lub 
użytkownikami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, niebędące przedsiębiorcami i nie 
będące rolnikami, które zakwalifikowały się do projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminie 
Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych i podpisały 
w październiku 2018 r. umowę uczestnictwa w projekcie z gminą”.

2. §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Uznanie dotacji za rozliczoną następuje z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy wniosku 
o rozliczenie dotacji”.

3. Wykreśla się §7 ust. 7 i 8.

4. §10 otrzymuje brzmienie: Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad 
oraz wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/48/2019

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 7 marca 2019 r.

.................................................................
Wnioskodawca (imię, nazwisko)
.................................................................
Adres
.................................................................
Telefon (dobrowolnie)

Wójt Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice

W N I O S E K
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w roku 2019 w ramach 

projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni 
domowych

I. Wnoszę o dofinansowanie zakupu urządzeń grzewczych (kocioł gazowy) w związku ze zmianą systemu 
ogrzewania w nieruchomości zlokalizowanej pod adresem:

Miejscowość: ……………..….. Ulica: …………………………………. Nr działki: …………………

którego jestem właścicielem/ współwłaścicielem/użytkownikiem*.

Posiadane źródło ciepła: ……………………………………          (opis)

Planowane źródło ciepła: ……………………………………        (opis)

Planowany termin zakupu i montażu pieca: …………………………………………

Planowany koszt zakupu pieca: ………………………………………………………

II. Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z obowiązującymi Zasadami udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice w ramach 
projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni 
domowych.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 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, przez Urząd Gminy Łodygowice.

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania zadania w toku jego realizacji oraz po jego 
zakończeniu.

4. Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

III. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku, po wykonaniu zadania zgodnie z umową 
o udzielenie dotacji celowej zobowiązuję się przedłożyć następujące dokumenty:

- faktura VAT/rachunek wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty za fakturę VAT/ rachunek

- protokół odbioru kotła sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcą urządzenia

- dokument potwierdzający likwidację starego pieca (np. przyjęcie na złomowisko)

- dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z §4 Zasad udzielania 
dotacji.

……………………………………………

(podpis Wnioskodawcy)

* Niepotrzebne skreślić
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…………………….……………, dnia ………………………………….

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04] – dalej: „RODO” – Gmina Łodygowice 
informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75, 34-325 
Łodygowice reprezentowany przez Wójta Gminy.

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w roku 2019 w ramach projektu Ograniczenie niskiej emisji 
w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych.

4) Podstawa prawna:zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów, realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 
art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Urząd Gminy w Łodygowicach.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących 
archiwizacji oraz do zakończenia czasu ustalania i dochodzenia roszczeń.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu.

10) Przysługuje Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych jeżeli 
przepisy prawa na to pozwalają, do ograniczenia przewarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia 
sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych – przy czym realizacja tych praw musi być zgodna z przepisami 
prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało 
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Podanie dodatkowych danych kontaktowych jak numer telefonu jest 
również dobrowolne i ułatwi kontakt z Państwem, lecz ich niepodanie nie będzie miało wpływu na rozpatrzenie 
wniosku.

Oświadczam że przyjęłam/em do wiadomości informacje zawarte w powyższej klauzuli 
informacyjnej.

……………………………………………….

(imię i nazwisko)

Łodygowice dnia ……………………..                            Podpis:………………………………..
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/48/2019

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 7 marca 2019 r.

.................................................................
Wnioskodawca (imię, nazwisko)

.................................................................
Adres

Wójt Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75
34-325 Łodygowice

W N I O S E K
o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w roku 2019 w ramach 

projektu Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni 
domowych

Wnoszę o wypłatę dofinansowania zakupu urządzeń grzewczych (kocioł gazowy) w związku z zakończoną  
zmianą systemu ogrzewania w nieruchomości zlokalizowanej pod adresem:

Miejscowość: ………………………. Ulica: ………………………… Nr działki: ………………………

Data zawarcia umowy:…………………………………………………….

Nr umowy:……………………………………………………

Zainstalowane  źródło ciepła: ………………………………………………(rodzaj, producent, typ, moc)

Liczba zlikwidowanych pieców węglowych: ………………………………

Data zamontowania i uruchomienia kotła: …………………………………………………….

Koszty poniesione na zakup kotła: ………………………………………………

Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 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, przez Urząd Gminy Łodygowice.

2. Do wniosku załączam następujące dokumenty:

- faktura VAT/rachunek* Nr ………………. z dnia ………………………., wystawiona/y przez 
…………………………wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty za fakturę VAT/ rachunek

- protokół odbioru kotła sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcą urządzenia

- dokument potwierdzający likwidację starego pieca (np. przyjęcie na złomowisko)

- dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z §4 Zasad udzielania 
dotacji.

Sposób przekazania dotacji:

a) przelewem na konto Wnioskodawcy  nr ………………………………………….………………….

b) gotówką w kasie Urzędu Gminy Łodygowice

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

data złożenia wniosku                                                  podpis wnioskodawcy

* Niepotrzebne skreślić
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