
 
 

UCHWAŁA NR XLIII/8/22 
RADY GMINY PUCK 

z dnia 11 lutego 2022 r. 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na 
dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń 

na terenie Gminy Puck. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm), art. 403 ust. 2- 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z póź.zm.) 

Rada Gminy Puck 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie 
kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy 
Puck, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XXXIII/50/21 Rady Gminy Puck z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia 
zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie kosztów związanych 
z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck. 

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

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Adam Styn 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 marca 2022 r.

Poz. 877



 
Załącznik  

do Uchwały nr XLIII/8/22  
Rady Gminy Puck  

z dnia 11 lutego 2022 roku 
 

 
Zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na 

dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej 
emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck. 

 
 

Rozdział 1 
Cel i ogólne zasady przyznania dotacji 

§ 1 
1. O dotację celową mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny                          

w postaci prawa własności/współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego do 
nieruchomości położonej na terenie Gminy Puck, na której ma być realizowane 
zadanie. 

2. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wielorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej. 

3. Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji celowej jest posiadanie czynnego 
ogrzewania głównego na paliwa stałe (piec węglowy). 
 

§ 2 
1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie kosztów związanych z 

ochroną powietrza, polegających na trwałej likwidacji dotychczasowych kotłów lub 
pieców węglowych poprzez przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego, 
nieefektywnego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na: 

1) kotły gazowe spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń 
wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, 

2) kotły olejowe spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń 
wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, 

3) kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym), 
4) pompę ciepła spełniającą w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń 

wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+, w przypadku 
pompy ciepła o podwyższonym standardzie efektywności energetycznej, 
spełniająca w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy 
efektywności energetycznej minimum A++, 

5) kotły na pellet drzewny/ kotły na pellet o podwyższonym standardzie   
spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy 
efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu                              
i  etykiety energetycznej. 

2. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz 
spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm. 
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3. Ustala się następujące wymagania techniczne dla źródła ciepła i instalacji dla kotłów 
opalanych paliwami stałymi (biomasa - w tym drewno), które muszą być spełnione 
łącznie: 

a) kotły powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. 
Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o 
mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub 
równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą i spełniać wymagania klasy 
5 określone w tej normie. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być 
wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, 

b) zapewniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji 
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika 
II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L.193, str. 
100, z 2016 r. L 346, str. 51). 

c) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%, 
d) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 

zgazowujących), nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających 
jego zamontowanie, muszą być dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa (musi 
to wynikać z dokumentacji kotła), 

e) spełnienie wymagań określonych w pkt a, b i c potwierdza się certyfikatem lub innym 
dokumentem wydanym przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji. 

4. Wymagania, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 muszą zostać udokumentowane jedną 
z form: 

1) certyfikatu zgodności, 
2) świadectwa/zaświadczenia badań, 
3) etykiety efektywności energetycznej, 
4) wyciągu z dokumentacji technicznej, 
5) deklaracji zgodności. 

5.     Dofinansowanie nie dotyczy: 
1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. domków letniskowych, 
2) budynków w trakcie budowy, w których instalowane jest pierwsze źródło 

ogrzewania, 
3) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie będących integralną częścią 

podstawowego źródła ogrzewania. 
6.  Dofinansowanie obejmuje demontaż starego źródła ciepła, zakup, montaż                                      

i uruchomienie nowego źródła ciepła. 
7. Moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania 

budynku/mieszkania na ciepło. 
8. Instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,                           

w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2020 r., 
poz.1333 z późn.zm.), ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.                     
z 2020 r., poz.833 z późn.zm.), polskimi normami oraz zaleceniami producenta. 

9. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła 
oraz przedstawienie dokumentu jego trwałej likwidacji. 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 877



10. Od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić 
w przypadku: 
1)  gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną 

konserwatora zabytków (potwierdzone opinią konserwatora), pod warunkiem 
trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, 

2)  zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego 
usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, 

3)  występowania kominka opalanego wyłącznie drewnem (bez możliwości opalania 
węglem), bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia 
mieszkalnego. 

 
§ 3 

1. Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1, pochodzi                             
z budżetu Gminy Puck. 

2. Środki przekazywane są w formie zwrotu części udokumentowanych wydatków, 
związanych z realizacją zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 po jego zakończeniu 
(najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację). 

3. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny może być udzielone jedno 
dofinansowanie. 

4. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia                  
w wysokości 50% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż                     
2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 

 
§ 4 

1. Dotacja nie może być wykorzystana na: 
1) zmianę systemu ogrzewania w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności 

gospodarczej lub innej, w sytuacji braku części mieszkalnej,  
2) pokrycie wydatków finansowanych przez inne podmioty, 
3) przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia, np. projekt 

budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp., 
4) budowę zewnętrznej instalacji gazowej, 
5) zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku, 
6) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, 

 
Rozdział 2 

Kryteria wyboru inwestycji oraz tryb post ępowania w sprawie udzielenia dotacji 
 

§ 5 
1. Osoby wskazane w § 1 ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej składają pisemny 

wniosek do Wójta Gminy Puck. 
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać: 

1) dane Wnioskodawcy, 
2) adres planowanej inwestycji, 
3) szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem, 
4) koszty inwestycji, 
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5) termin realizacji inwestycji, 
6) tytuł prawny  do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie inwestycji, 
7) w przypadku nieruchomości stanowiących współwłasność, zgodę 

współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania, 
3.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik  nr 1 do niniejszych zasad.  

 
§ 6 

1. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności złożenia 
kompletnego wniosku, do wysokości środków finansowych przewidzianych w budżecie 
gminy na dany rok, na dotację objętą uchwałą. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się 
możliwość korekty/uzupełnienia wniosku. W takim przypadku do Wnioskodawcy 
kierowane jest pismo o konieczności uzupełnienia braków lub korekty wniosku                               
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania pisma. 

3. Wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, jeśli: 
1) Wnioskodawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie, wskazanym                         

w wezwaniu wymaganych dokumentów, 
2) Wnioskodawca nie złożył wymaganych wyjaśnień lub wyjaśnienia są 

niewystarczające. 
4.  Wniosek oceniony negatywnie podlega odrzuceniu. 
5. Rozstrzygnięcie wniosku o przyznanie dotacji nie jest decyzją administracyjną                      

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.256 z późn.zm.). 

 
§ 7 

 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nastąpi zawarcie umowy pomiędzy Gminą                               
a Wnioskodawcą na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną 
powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck. 

§ 8 
1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie wniosek  (załącznik nr 2 do niniejszych zasad) 
złożony przez Wnioskodawcę o rozliczenie dotacji celowej wraz z dokumentacją 
ukazującą realizację zadania i poziom poniesionych wydatków, tj.: 

1) kserokopia faktur/y VAT wystawionej na Wnioskodawcę za zakup nowego źródła 
ciepła, uwzględniającej ewentualny montaż, poświadczoną „za zgodność                                 
z oryginałem” przez składającego wniosek (oryginały należy dostarczyć do wglądu 
w momencie złożenia wniosku o rozliczenie dotacji celowej),  

2) oświadczenie o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła, 
zawierającym informację o liczbie trwale wyłączonych palenisk lub likwidacji 
kotłowni na paliwo stałe. W przypadku odstąpienia od zasady likwidacji 
wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym, dokumentację potwierdzającą 
przypadki określone w § 2 ust. 10, 

3) dokumentacja określona w § 2 ust.4 , 
4) umowa z dostawcą gazu lub energii elektrycznej, 
5) protokół odbioru instalacji, 
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6) dokumentacja zdjęciowa. 
W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złożonej dokumentacji dopuszcza się 
możliwość korekty/uzupełnienia wniosku. W takim przypadku do Wnioskodawcy 
kierowane jest pismo o konieczności uzupełnienia braków lub korekty wniosku                   
w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od otrzymania pisma. 

2. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania zadania oraz 
wykonanych parametrów, Gmina jest uprawniona do żądania dodatkowych 
dokumentów potwierdzających wykonanie zadania w całości. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż zrealizowane przedsięwzięcie nie spełniło kryteriów 
określonych w niniejszych zasadach, następuje negatywna weryfikacja przedsięwzięcia 
i pisemna odmowa wypłaty dotacji. 

4. Przekazanie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji dokumentacji złożonej wraz z 
wnioskiem o rozliczenie dotacji celowej. 

5. Wypłata kwoty dofinansowania, o której mowa w § 3,  zostanie dokonana na wskazany 
we wniosku rachunek bankowy Wnioskodawcy po zakończeniu inwestycji. 

6. Kompletny wniosek o rozliczenie dotacji celowej musi zostać przedłożony Wójtowi 
Gminy Puck w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada roku, w którym 
udzielono dotacji.   
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WNIOSEK  
(załącznik nr 1 do zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie kosztów 

związanych  z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck) 
 

*podanie danych do kontaktu w sprawie jest dobrowolne i oznacza zgodę na ich przetwarzanie  
 

 

Wnioskodawca           

…………………………………………………..      
imię i nazwisko                                                                            
…………………………………………………..        

…………………………………………………..       
adres zamieszkania  
 
………………………………………………….. 
nr PESEL 
 

………………………………………………….. 
telefon kontaktowy i adres e-mail* 

Wójt Gminy Puck 

ul. 10 Lutego 29 

84-100 Puck 

 

WNIOSEK 

Proszę o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie i zastąpieniu kotła węglowego 
następującymi źródłami ciepła (proszę zaznaczyć właściwą pozycję): 

 

1 Kotłem gazowym  
1 Kotłem olejowym  
1 Kotłem elektrycznym (piec zasilany prądem elektrycznym) 
1 Pompą ciepła 
1 Kotłem na pellet drzewny/pellet drzewny o podwyższonym standardzie 

 
w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. ……. …………………………………….. ……….  

w miejscowości ……………………….. gmina Puck, działka nr ………………………………… 

koszt inwestycji: …………………………………………………………………………….                                                                             

wnioskowana kwota dotacji: …………………………………………………………………………….. 

(UWAGA: Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację wskazanego przedsięwzięcia w wysokości 50% udokumentowanych fakturami wydatków, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące  

złotych 00/100) 

Nazwa banku i numer rachunku ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 

Charakterystyka zadania planowanego do wykonania: 

1. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji …………..szt. (ogrzewających 
pomieszczenia) 

2. Podać  (stare) źródło/ źródła ciepła na paliwo stałe podlegające wymianie (rodzaj, moc, paliwo, 
itp.): 
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……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nowe źródło ciepła (rodzaj, moc, paliwo itp.): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Termin realizacji  zadania  
 
Data rozpoczęcia:  ………………………………………………………………………………….. 
Data zakończenia:…………………………………………………………………………………… 
 

5. Tytuł prawny do nieruchomości (Proszę zaznaczyć właściwą pozycję) 
1 własność/współwłasność 

Do wniosku należy dołączyć  dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, 
oraz  w przypadku współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości  na realizację 
zadania  i podpisanie umowy o udzielenie dotacji. 

1 użytkowanie wieczyste 
Do wniosku należy dołączyć  dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, 
w przypadku innego prawa niż własność/współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien 
posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również zgodę właściciela (współwłaścicieli). 

 
6. UPOWAŻNIENIE  (wypełnić tylko w przypadku, gdy w imieniu właściciela nieruchomości wniosek 

składa inna osoba, tj. osoba upoważniona – pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku)  

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej:…………………………………………………………… 
 
Dane upoważnionego (adres, telefon kontaktowy): 
 
………………………………………………………........................................................................ 
 

  

 

Puck, dn. ………………………….    ………………………………… 

                (podpis Wnioskodawcy) 
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Oświadczam, że: 

1 Zapoznałem/am się z Uchwałą Nr XLIII/8/22 Rady Gminy Puck z dnia 11.02.2022 r. w sprawie 
przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie 
kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na 
terenie Gminy Puck. 

1 Moja nieruchomość, o której mowa we wniosku, ogrzewana jest obecnie przy pomocy źródła 
na paliwo stałe. 

1 Oświadczam, że w budynku,  w którym nastąpi wymiana na ekologiczne źródło ciepła zostaną 
zlikwidowane wszystkie dotychczasowe paleniska opalane paliwem stałym (nie dotyczy: piecy, 
które przedstawiają walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków 
(potwierdzone opinią konserwatora), pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z 
przewodem kominowym; zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod 
warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym; występowania 
kominka opalanego wyłącznie drewnem (bez możliwości opalania węglem), bez płaszcza 
wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego. 

1 Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Referatu ds. Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy Puck w przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.     
         

 

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

           (data)                                (podpis Wnioskodawcy) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
informujemy, że: 

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, 
i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące: 
- adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck 
- nr telefonu (58) 673 56 20 
- e-mail: urzad@gmina.puck.pl   
- elektroniczna skrzynka podawcza /ugpuck/skrytka 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym 
Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy  o udzielenie dotacji 
celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej 
emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck i jej późniejszej realizacji oraz w celu wypełnienia obowiązków 
prawnych ciążących na Administratorze na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, w związku ustawą Prawo o ochronie środowiska, ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach 
publicznych. Dobrowolnie podane dane kontaktowe będą przetwarzane na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i 
archiwizacji, zgodnie z obowiązującą nas instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt, 

6. Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 
sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ) . 
Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan dodatkowo prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem oraz żądania usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania 
na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości 
przetwarzania przez nas tych danych. 

7. Podanie niezbędnych danych osobowych we wniosku jest warunkiem zawarcia umowy i otrzymania dotacji.  
 

 
…………….……………………………… 
             (Czytelny podpis osoby składającej wniosek) 

Do wniosku należy dołączyć 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, 
itp.). 

2. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania. 
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedłożyć osobno treść upoważnienia. Upoważnienie powinno, 

oprócz wskazania osoby, zawierać datę, dokładny opis czynności objętych upoważnieniem. Opłata za 
pełnomocnictwo 17,00 złotych  

Objaśnienia: 
1. Dotacja celowa obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła. 
2. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po 

jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację). 
3. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny może być udzielone jedno dofinansowanie. 
4. Dofinansowanie nie dotyczy: 

1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych; 
2) urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania; 
3) zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie będących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania. 

5. Obowiązek realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia w terminie do dnia 30 listopada br. 
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WNIOSEK  
( załącznik nr 2 do do zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie kosztów 

związanych  z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck) 
 

 

 

Wnioskodawca           

…………………………………………………..      
imię i nazwisko                                                                            

…………………………………………………..        

…………………………………………………..       
adres zamieszkania  
 
……………………………………………………………. 
PESEL 

………………………………………………….. 
telefon kontaktowy i adres e-mail 

Wójt Gminy Puck 

ul. 10 Lutego 29 

84-100 Puck 

 

WNIOSEK 

W związku z zawartą umową Nr  .............................. z dnia .................................o  udzielenie dotacji 
celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję 
niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia 
polegającego na:………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 

(rodzaj przedsięwzięcia) 

 w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. ……. …………………………………….. ……….  

w miejscowości ……………………….., gmina Puck wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości: …… zł 
słownie:......................................................................................................... na podany w umowie  numer 
rachunku bankowego 

 

Puck, dn. ………………………….      ………………………………… 

               (podpis Wnioskodawcy) 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. kserokopię faktur/y VAT wystawionej na Inwestora za zakup nowego źródła ciepła, uwzględniającej ewentualny montaż, 
poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez składającego wniosek (oryginały należy dostarczyć do wglądu w 
momencie złożenia wniosku o rozliczenie dotacji celowej), 

2. oświadczenie o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła, zawierającym informacje o liczbie trwale 
wyłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe. W przypadku odstąpienia od zasady likwidacji wszystkich 
palenisk opalanych paliwem stałym, dokumentacja potwierdzająca przypadki określone w § 2 ust. 10  “Zasad udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez 
redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck”, 

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 11 – Poz. 877



2 

 

3. dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań dla zainstalowanych kotłów dotyczącą klasy efektywności 
energetycznej, określoną w § 2 ust. 4 Zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na 
dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie 
Gminy Puck”; 

4. Umowa z dostawcą energii elektrycznej lub gazu, 
5. Protokół odbioru instalacji. 
6. Dokumentacja zdjęciowa. 

 
Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwe) 

1 w budynku, w którym nastąpiła wymiana na ekologiczne źródło ciepła zostały zlikwidowane wszystkie 
dotychczasowe paleniska opalane paliwem stałym.  

1 skorzystałem/łam z możliwości odstąpienia od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem 
stałym (w przypadku odstąpienia od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym, do 
wniosku należy załączyć dokumentację potwierdzająca przypadki określone w § 2 ust. 10 “Zasad 
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Puck na dofinansowanie kosztów związanych 
z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Puck” ). 

            

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

           (miejscowość, data)                                       (podpis Wnioskodawcy) 
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