
UCHWAŁA NR VII/47/2019
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr V/32/2019  Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczącej 
określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 

mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy Pasym, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy Pasym, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pasym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Kozikowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 maja 2019 r.

Poz. 2748



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr VII/47/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu 
z dnia 20 maja 2019r.

..................................., dnia ................................

W N I O S E K

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła

w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

1. Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko/ : ................................................................................................................

Adres 
zamieszkania/siedziby: .........................................................................................................

Pesel/NIP/Regon/nr 
KRS: .....................................................................................................................................

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

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

Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę/ pełnomocnika:

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................
Pesel: .....................................................................................................................................

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

2. Dane dotyczące budynku/lokalu mieszkalnego:

Budynek mieszkalny / lokal mieszkalny* położony jest:

Na działce nr ewid.: ............................................... obręb ...............................................

w miejscowości .......................................................... nr budynku ......... nr lokalu …...,  

ul. ........................................

tytuł prawny do nieruchomości: własność/ współwłasność/użytkowanie wieczyste/najem/

inne* (jakie?)
…………………………………………………………………………………..............
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 Wymiana będzie polegała na:

zamianie ogrzewania: 

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

..........................................................................................................................................
(opisać rodzaj ogrzewania przed wymianą)

na ogrzewanie

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

..........................................................................................................................................
(podać rodzaj ogrzewania po wymianie: typ, model, cena brutto, rodzaj paliwa, itd)

 Wysokość wnioskowanego dofinansowania:
Wnioskuje o dofinansowanie w wysokości …………………… zł brutto 
(słownie: ……..........................………………….....................................................),  co

stanowi  50%  kosztów  zakupu  urządzenia  grzewczego  jednak  nie  więcej  niż
3.000,00 zł brutto.

Oświadczam, że:

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta i
Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym w celu realizacji zadania objętego
wnioskiem;

zapoznałem się z Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym
na  dofinansowanie  inwestycji  służących  ochronie  powietrza,  polegających  na
wymianie  źródeł  ciepła  w  budynkach  lub  lokalach  mieszkalnych  na  terenie
Gminy Pasym;

posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;
wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  w  budynku/  lokalu  mieszkalnym*

przed,  w  trakcie  i  5  lat  po  wykonaniu  modernizacji  przez  Burmistrza  Miasta
Pasym;

budynek/lokal mieszkalny* posiada zainstalowany stary system ogrzewania;
nowy system ogrzewania będzie jedynym istniejącym źródłem ciepła w budynku/

lokalu mieszkalnym*;
przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku może nastąpić wyłącznie

w okresie  wskazanym w Regulaminie,  tj.  od…………………………….danego
roku;

przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne
z otrzymaniem dotacji;

oświadczam, iż w przypadku otrzymania dotacji, nie będzie ona pokrywać wydatków
finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania).

Załączniki do wniosku:
 oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania 

nieruchomością/lokalem*;
 zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego 

wnioskiem, 
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w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu*;
 w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, 

współużytkowania wieczystego lub innych form wspólnego władania 
nieruchomością – zgodę wszystkich uprawnionych*;

 w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli 
na zmianę systemu grzewczego*;

 dokumentację fotograficzną przed realizacją zadania istniejącego systemu 
ogrzewania;*

 aktualną ofertę cenową zakupu urządzenia, objętego wnioskiem o 
dofinansowanie, lub inny dokument potwierdzający wartość urządzenia.*

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

(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej)

* niepotrzebne skreślić

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu (dane adresowe: ul.
Rynek 8, 12-130 Pasym).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),

 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO),  realizacji  zawartych  umów  (art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO),  w  pozostałych
przypadkach  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  na  podstawie
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.  6 ust. 1 lit.  a
RODO).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 prawo dostępu do danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
 prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych  przetwarzanych  bezpodstawnie;

informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody
ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  ze

względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na
podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,

 prawo  do  przenoszenia  Pani/Pana  danych  osobowych,  tj.  prawo  otrzymania  od  nas
swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko
co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

 prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

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

           Podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/47/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu 
z dnia 20 maja 2019r.

ROZLICZENIE DOTACJI 

Wnoszę o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji

służących  ochronie  powietrza,  polegających  na  wymianie  źródeł  ciepła  w  budynkach  lub

lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym, udziela DOTOWANEMU

1.Dane dotyczące umowy: 

Numer umowy…………………………………………………………………………………... …...

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

Imię i nazwisko wnioskodawcy/pełnomocnika*………………………………………………………

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

2.Dane dotyczące  zadania:  
………………………………………………………………………………………………....……...

………………………………………………………………………………………………....………
(podać rodzaj ogrzewania po wymianie)

3. Wartość zadania objętego dotacją…………………………………………..

4.Termin realizacji zadania od……………………. do………………………. 

Wykaz dokumentów, których załączenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: 

1) kserokopię faktur(y) VAT lub rachunku/ów zakupu urządzenia grzewczego (oryginał(y) faktur(y)
lub  rachunku/ów  do  wglądu  dla  stwierdzenia  zgodności  kopii  z  oryginałem)  wystawione  na
wnioskodawcę  po dacie zawarcia umowy o dotację, wraz z potwierdzeniem zapłaty faktur(y);

2) dokument potwierdzający likwidację starych źródeł ciepła (np. poświadczenie zezłomowania,
utylizacji urządzenia);

3) protokół odbioru montażu urządzenia grzewczego sporządzony przez Beneficjenta i wykonawcę
instalacji;

4) dokumentację fotograficzną przedstawiającą zainstalowane urządzenie;
6) inne dokumenty, których załączenie uznane jest za konieczne do rozliczenia dotacji lub wynika
z przepisów prawa;
7) w przypadku ogrzewania budynku paleniskiem kominkowym, oświadczenie Dotowanego            
o zaprzestaniu ogrzewania tymże paleniskiem od dnia wykonania i rozliczenia dotacji.

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

                                (podpis Wnioskodawcy/pełnomocnika*)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2748



Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu (dane adresowe: ul. Rynek 8,
12-130 Pasym).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art.  6 ust.  1 lit.  e RODO),

realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym
w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
• prawo  żądania  usunięcia  danych  osobowych  przetwarzanych  bezpodstawnie;  informujemy,

że w zakresie,  w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo  wyrażenia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  ze  względu

na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego
prawnie usprawiedliwionego interesu,

• prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych
osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych. 

Do wniosku załączam: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić
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