
UCHWAŁA NR 7/XXIII/2021 
Rady Gminy Boronów 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały  nr 26/XXXIX/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 18 kwietnia 2018r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu 
gminy do wymiany źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy 

Boronów 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a, ust. 5 i ust. 6, 
w związku z art. 400 a ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) Rada Gminy Boronów uchwala co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały  nr 26/XXXIX/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 18 kwietnia 2018r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do 
wymiany źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Boronów 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,nowym źródle ciepła, należy przez to rozumieć ekologiczne 
i wysokosprawne źródło ciepła: kocioł na paliwa stałe, kocioł gazowy, kocioł olejowy, piec zasilany 
prądem elektrycznym, systemy ogrzewania elektrycznego budynku oraz pompa ciepła, spełniające wymogi, 
o których mowa w §3 ust. 4”; 

2) w § 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:,,pompa ciepła – urządzenie umożliwiające podniesienie 
ciepła niskotemperaturowego wód, gruntu lub powietrza, za pomocą dostarczonej energii elektrycznej na 
poziom wyższych temperatur w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania cieplej 
wody użytkowej”; 

3) w § 3 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:,,zakupem osprzętu niezbędnego do zainstalowania nowego 
źródła ciepła; 

4) uchyla się § 3 ust. 3 pkt 3; 

5) uchyla się § 3 ust. 3 pkt 4; 

6) uchyla się § 3 ust. 3 pkt 5; 

7) w § 3 ust.4 pkt 2 lit a otrzymuje brzmienie: 

a) spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa 
stałe.” 

8) w § 3 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:,,Inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną 
odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia 
realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego. Na Inwestorze 
spoczywa także obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji wymaganej prawem i uzyskania 
wymaganych prawem opinii, pozwoleń i zgłoszeń; 

9) uchyla się § 6 ust. 3 lit. a; 

10) w § 6 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:,,faktury VAT/rachunku za zakup i zainstalowanie nowego 
źródła ciepła”; 

11) w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:,,Dowody zakupu i montażu urządzeń, materiałów i usług, 
faktura VAT lub rachunki, nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy 
z Gminą Boronów”; 

12) w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:,,Oryginały złożonych do rozliczenia dokumentów, faktur 
i rachunków zostaną zwrócone Inwestorowi po wypłacie dotacji; 
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13) załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały; 

14) załącznik nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały; 

15) załącznik nr 3 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Bogdan Hutsz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 7/XXIII/2021 

Rady Gminy Boronów 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

Wniosek o udzielenie dofinansownia ze środków budżetu Gminy Boronów wykonania prac związanych 
z wymianą starego źródła ciepła w budynku/lokalu mieszkalnym 

I. WYPEŁNIA INWESTOR 

1. Informacja o Wnioskodawcy: 

Imię ............................................................................. 

Nazwisko ...................................................................... 

Adres do korespondencji: 

ulica ............................................................................ nr domu ......................................................... 

miejscowość .................................................... tel. ............................................................................. 

2. Adres przeprowadzonej wymiany źródła ciepła: 

ulica ..................................................................... nr domu ................................................................. 

miejscowość ........................................................... nr. ewid. działki .................................................. 

3. Charakterystyka prac: 

nowe źródło ciepła 

typ ………………………………………. model………………………………….., rodzaj paliwa 

………………………………….. moc znamionowa …………......………. kW 

stare źródło ciepła: 

Typ …………………………...……. model…………………....., rodzaj paliwa ……………………… 
moc znamionowa …………...............………. kW 

4. Termin zakończenia wymiany źródła ciepła .................................................................................... 

5. Wysokość planowanych nakładów za wymianę źródła ciepła: …………………………............... 

6. Wnioskowana kwota dofinansowania: ........................................................................................... 

słownie:............................................................................................................................................... 

7. Rachunek bankowy, na który należy przekazać dofinansowanie: bank …..………………............. 

nr rachunku …………………………………………………………………………………………...... 

.............................................. dnia ............................... ...................................... 

(podpis Inwestora) 

CZĘŚĆ II - WYPEŁNIA KOMISJA 

8. Opinia Komisji: 

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

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

9. Zatwierdzenie: 

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam* do zawarcia udzielenia dofinansowania 

……………………….. dnia ………………………….      
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……………………... 

………………………... 

….................................. 

(podpis Komisji) 

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

(Skarbnik Gminy Boronów)      (Wójt Gminy Boronów) 

Załączniki: 

1. Dokument poświadczający, że jest właścicielem budynku mieszkalnego (np. odpis z księgi wieczystej 
nieruchomości, a dla nieruchomości dla na której nie została urządzona księga wieczysta – aktualne wypisy 
z ewidencji budynków, wydane przez właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków); 
w przypadku nieujawnienia budynku mieszkalnego w księdze wieczystej - oświadczenie, że nieruchomość jest 
zabudowana budynkiem mieszkalnym, 

2. W przypadku współwłasności budynku – osoba składająca wniosek załącza oryginał 
upoważnienia/pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich 
pozostałych współwłaścicieli budynku,
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 7/XXIII/2021 

Rady Gminy Boronów 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią uchwały Rady Gminy Boronów nr.............................. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do 
wymiany źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Boronów i akceptuję 
jej postanowienia. 

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

(data i podpis Inwestora) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez upoważnionych przez Wójta Gminy 
Boronów pracowników Urzędu Gminy w Boronowie w okresie 5 lat od dnia zakończenia inwestycji 
objętej dofinansowaniem, polegającej na zakupie i montażu kotła na paliwa stałe, kotła gazowego, kotła 
olejowego, pieca zasilanego prądem elektrycznym, systemu ogrzewania elektrycznego budynku oraz pompy 
ciepła*, kontroli jej wykonania i eksploatacji. 

*-niepotrzebne skreślić 

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

(data i podpis Inwestora 

Oświadczam, że korzystam / nie korzystam * z innych programów finansowanych ze środków publicznych 
na wnioskowany zakres przedsięwzięcia i że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie przekracza 
100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

*-niepotrzebne skreślić 

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

(data i podpis Inwestora) 

Oświadczam, że zobowiązuję się do eksploatacji instalacji przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia 
inwestycji objętej dofinansowaniem we wskazanej we wniosku lokalizacji. 

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

(data i podpis Inwestora) 

Oświadczam, że jest mi wiadome, iż w przypadku naruszenia okresu trwałości Gmina Boronów ma prawo 
wypowiedzieć umowę o dofinansowanie i żądać zwrotu udzielonej dotacji. 

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

(data i podpis Inwestora) 

Oświadczam, że budynek mieszkalny/lokal mieszkalny* jest użytkowany zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo Budowlane. 

*-niepotrzebne skreślić 

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

(data i podpis Inwestora) 

Oświadczam, że roboty objęte wnioskiem o dotację z budżetu Gminy Boronów, zostały wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami. 

............................................................. 
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(data i podpis Inwestora) 

Oświadczam, że nie posiadam drugiego źródła ciepła (kotła węglowego, gazowego, olejowego lub innego) 
wpiętego w instalację c.o. 

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

(data i podpis Inwestora) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielenia 
wnioskowanej dotacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27kwietnia 2016r. 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) oraz na upublicznienie mojego imienia i nazwiska na stronach 
internetowych Gminy Boronów 

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

(data i podpis Inwestora)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 7/XXIII/2021 

Rady Gminy Boronów 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania 

My niżej podpisani, którzy jesteśmy współwłaścicielami budynku/lokalu mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce numer …………..……....................... obręb ewidencyjny Boronów 
w miejscowości …………….........…..................... przy ulicy………………………......… numer ………..... 
oświadczamy, że dobrowolnie wyrażamy zgodę na realizację zadania polegającego na 
modernizacji kotłowni poprzez wymianę bezklasowego pieca węglowego. 

Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zawarcie umowy i realizację zadania objętego 
dofinansowaniem oraz otrzymanie dofinansowania przez Pana/Panią................................................. 

         (Imię i Nazwisko) 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………….……. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

(czytelne podpisy współwłaścicieli nieruchomości
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