
UCHWAŁA NR XXX/380/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na 
przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich 

udzielania i sposobu rozliczania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 w związku z art. 403 ust. 2, 4, 
5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 
1565, 1815, 2127 i 2338) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask celem 
dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ochrony 
powietrza, polegającej na ograniczeniu tzw. niskiej emisji poprzez trwałą wymianę niskosprawnych 
i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia grzewcze 
w budynkach mieszkalnych, a w szczególności: 
1) kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania; 
2) tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji; 
3) sposób rozliczenia dotacji. 

§ 2. Środki finansowe na dotacje celowe pochodzą z budżetu Gminy Łask, a ich wysokość 
ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Łask na dany rok budżetowy. 

§ 3. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w § 1 określa „Regulamin udzielania dotacji 
celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, 
realizowane na terenie gminy Łask”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXX/380/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 31 marca 2021 r. 

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne 
służące ochronie powietrza, realizowane na terenie gminy Łask 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Łask, udzielane będą na zadania stanowiące 
przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, obejmujące trwałą wymianę 
niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia 
grzewcze w budynkach mieszkalnych obejmujące: 
1) ogrzewanie gazowe, w tym podłączenie do sieci gazowej; 
2) podłączenie do sieci ciepłowniczej; 
3) automatyczne kotły opalane granulatem drzewnym, tzw. biomasą, spełniające wszystkie 

parametry związane ze sprawnością urządzenia oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza, 
odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 oraz zgodne z warunkami określonymi 
w Rozporządzeniu 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, wydanymi przez akredytowaną jednostkę 
badawczą; 

4) ogrzewanie elektryczne; 
5) pompy ciepła. 

Rozdział 2. 
Zasady udzielania dotacji 

§ 2. Dotacje mogą być udzielone: 
1) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności: 

a) osobom  fizycznym, 
b) wspólnotom  mieszkaniowym, 
c) osobom  prawnym, 
d) przedsiębiorcom; 

2) jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi 

– realizującym przedsięwzięcia, o których mowa w § 1, w budynkach mieszkalnych położonych 
w granicach administracyjnych gminy Łask. 
§ 3. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe określone w § 1 

podawana będzie w ogłoszeniu o naborze wniosków w zależności od przeznaczonych środków 
finansowych w uchwale budżetowej danego roku. 
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2. W przypadkach, w których dotacje będą udzielane na rzecz podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, będą one stanowić pomoc de minimis, której udzielanie będzie następować 
zgodnie z przepisami 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 z 24.12.2013, str. 1) oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia (Dz. Urz. UE L 
215 z 07.07.2020, s. 3). 

3. W przypadkach, w których dotacje będą udzielane na rzecz podmiotów prowadzących 
działalność w sektorze rolnym, będą one stanowić pomoc de minimis, której udzielanie będzie 
następować zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 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 Nr 352, str. 9 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji 
(UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (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 Nr 51, s. 1). 

4. Dotacja nie może pokrywać kosztów zadania finansowanych z innych zewnętrznych źródeł. 
5. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych zadania, 

które obejmują: 
1) koszy zakupu i montażu nowych urządzeń grzewczych wraz z elementami stanowiącymi 

wyposażenie (urządzenia wykonane fabrycznie, które zamontowane zostaną po raz pierwszy, 
a także spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do obrotu i użytkowania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej); 

2) koszty demontażu niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe; 
3) koszty niezbędnej instalacji, tj. podłączenia do sieci, dostosowanie instalacji do nowego źródła 

ogrzewania w oparciu o wymogi techniczno-technologiczne. 
6. Pozostałe koszty, w tym uzyskania dokumentacji technicznej stanowią koszty 

niekwalifikowane. 
7. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za realizację zadania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami prawnymi. 
Rozdział 3. 

Wysokość dotacji 
§ 4. 1. Wysokość dotacji będzie udzielana zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 
2. Dofinansowanie nie będzie udzielone na przedsięwzięcia realizowane w budynkach 

mieszkalnych, w których ponad 30% powierzchni użytkowej budynku wykorzystywane jest 
na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Rozdział 4. 
Tryb postępowania 

§ 5. 1. Ogłoszenie Burmistrza Łasku o naborze wniosków na udzielenie dotacji w ramach 
dofinansowania na realizację zadania, terminie, miejscu i formie składania wniosków umieszczone 
zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Łasku. 

2. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje Komisja w składzie co najmniej 5 członków. 
3. Skład osobowy i sposób działania Komisji określi Burmistrz Łasku. 
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§ 6. 1. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek o udzielenie dofinansowania 
na realizację zadania, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, wraz z niezbędnymi dokumentami, 
tj.: 
1) dokument potwierdzający, że nie ma możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie 

realizowane zadanie do sieci ciepłowniczej – dotyczy nieruchomości położonych w Łasku bez 
dzielnicy Kolumna; 

2) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, złożone według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu; 

3) w przypadku podłączenia do sieci gazowej, kserokopia warunków technicznych przyłączenia 
do sieci gazowej i kserokopia umowy o przyłączenie do sieci gazowej; 

4) zdjęcie wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła (wersja papierowa) wraz z opisem: adresem 
zadania, datą sporządzenia; 

5) oświadczenie wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację 
zadania, złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu; 

6) oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności w rolnictwie 
na nieruchomości, gdzie realizowane będzie zadanie, na które ma być udzielone dofinansowanie, 
złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu; 

7) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej 
pomocy otrzymanej w tym okresie; 

8) oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 
w rolnictwie według wzoru stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu; 

9) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodny 
z wzorem określonym 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 ze zm.); 

10) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
w rolnictwie, zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 
2. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), tj. wspólnoty mieszkaniowe zobowiązane są 
ponadto przedłożyć przed podpisaniem umowy: 
1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – 

podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową; 
2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie 

uchwały. 
3. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego uzyskaniem. 
4. W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów należy potwierdzić kopie za zgodność 

z posiadanym oryginałem, a na wezwanie Komisji, o której mowa w § 5 ust. 3,  przedłożyć oryginały 
do wglądu. 

§ 7. 1. Podczas rozpatrywania wniosków, o których mowa w § 6 ust. 1, Komisja sprawdza 
kompletność wniosku.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1E9F4755-DFFB-4E9C-AB87-B2F371B9AAAE. Podpisany Strona 3



2. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Łasku. 

3. Analiza i weryfikacja złożonych wniosków pod kątem spełniania warunków dofinansowania 
odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Łasku. Niekompletny wniosek podlega uzupełnieniu 
w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania do jego uzupełnienia i będzie rozpatrzony po 
uzupełnieniu braków przez Wnioskodawcę w kolejności zgodnej z datą wpływu wniosku. 
W przypadku nieuzupełnienia braków przez Wnioskodawcę wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

4. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania przez Wnioskodawcę jest trwała 
likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych 
węglem, za wyjątkiem: 
1) gdy piece objęte są ochroną konserwatora zabytków, w wyżej wymienionym przypadku należy 

usunąć połączenie pieca z przewodem kominowym; 
2) kominka wykorzystywanego na cele rekreacyjne. 

5. Po dokonaniu oceny złożonych wniosków Komisja przedkłada Burmistrzowi Łasku wykaz 
wniosków spełniających wymagania formalne do uzyskania dofinasowania. 

6. Wnioskodawca zostanie zawiadomiony w sprawie udzielenia dofinansowania oraz o terminie 
i miejscu podpisania umowy na podany we wniosku adres e-mail. 

7. Niestawienie się Wnioskodawcy w miejscu i terminie, o którym mowa w ust. 6 uznaje się za 
jego rezygnację z dofinansowania, o ile przed upływem wyznaczonego terminu Wnioskodawca 
nie wystąpił o jego zmianę. 

8. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają ponad kwotę przeznaczoną w danym roku 
budżetowym na dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 1, będą stanowiły podstawę do 
zawarcia umowy, w kolejności zgodnej z utworzonym wykazem, o którym mowa w § 7 ust. 5, o ile 
zostaną zabezpieczone środki w budżecie w roku, w którym złożono wniosek, a umowa zostanie 
podpisana do 30 września danego roku. 

9. Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą 
zawarcia umowy. 

Rozdział 5. 
Udzielenie i rozliczenie dotacji 

§ 8. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Łask 
a Wnioskodawcą. 

2. Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji, stanowiący 
załącznik nr 7 do Regulaminu, w terminie wskazanym w umowie, który nie może być późniejszy niż 
do 15 listopada danego roku budżetowego. Gmina Łask, w szczególnych przypadkach może wyrazić 
zgodę na przedłużenie terminu rozliczenia zadania do 30 listopada danego roku budżetowego. 

3. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie poniesionych kosztów kwalifikowanych na realizację 
zadania. Do rozliczenia Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć: 
1) dokument potwierdzający demontaż lub trwałe odłączenie starego źródła ciepła i zamontowanie 

nowego źródła ciepła, zawierający informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub 
likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informacje o mocy (kW) 
zdemontowanego i zainstalowanego źródła ciepła, sporządzone przez wykonawcę/dostawcę usługi 
prowadzącego działalność gospodarczą, dokonującego wymiany systemu ogrzewania; 

2) dokument potwierdzający trwałą likwidację starego źródła ciepła (potwierdzenie złomowania); 
3) kserokopię umowy z dostawcami ciepła sieciowego/gazu, w przypadku podłączenia do sieci; 
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4) kserokopię wymaganych zgłoszeń i decyzji administracyjnych; 
5) kserokopię certyfikatów potwierdzających 5 klasę kotłów grzewczych 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 
i oznakowanie” wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą oraz zgodne z warunkami 
określonymi w Rozporządzeniu 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, wydanymi przez akredytowaną 
jednostkę badawczą, w przypadku kotłów na biomasę; 

6) kserokopię zaświadczenia wydanego przez kominiarza lub osobę uprawnioną zgodnie 
z art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze 
zm.), o poprawności wykonania wentylacji oraz kanału spalinowego w pomieszczeniach, gdzie 
jest montowane nowe źródło ciepła; 

7) oryginalne faktury i/lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki wystawione na 
Wnioskodawcę, które zostaną zwrócone po przekazaniu dotacji; 

8) potwierdzenie dokonanych płatności/wyciągi bankowe; 
9) dokumentację fotograficzną (wersja papierowa) przedstawiającą stan po realizacji zadania wraz 

z opisem: adresem zadania, datą sporządzenia. 
4. Podstawą do rozliczenia Wnioskowanej dotacji i wypłacenia dofinansowania będzie protokół 

z oględzin przeprowadzonych przez upoważnione przez Burmistrza Łasku osoby w celu sprawdzenia 
i udokumentowania wykonania i funkcjonowania przedmiotu dofinansowania. 

5. Gmina Łask przekaże dofinansowanie w terminie 30 dni po otrzymaniu kompletnego wniosku 
o rozliczenie dofinansowania i po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie 
i zawartej umowie. 

Rozdział 6. 
Przepisy końcowe 

§ 9. W zakresie, w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielanie dotacji celowych stanowiących 
pomoc de minimis, zasady dofinansowania określone w przedmiotowej uchwale obowiązują do dnia 
30 czerwca 2024 r. 

§ 10. Wnioskodawca, któremu udzielono dotacji celowej, zobowiązany jest do utrzymania efektu 
ekologicznego przedsięwzięcia, czyli użytkowania jedynie nowego źródła ciepła w nieruchomości, 
przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dotacji, pod rygorem jej zwrotu wraz z odsetkami 
ustawowymi. 

§ 11. 1. Z chwilą rozwiązania umowy najmu lub sprzedaży budynku mieszkalnego, 
Wnioskodawca zobowiązany jest pozostawić w nim dofinansowane urządzenia grzewczego w stanie 
technicznej sprawności oraz: 
1) wpisać w treści aktu notarialnego konieczność utrzymania dofinansowanego urządzenia 

grzewczego; 
2) w przypadku wynajmu nieruchomości Wnioskodawca zobowiąże się oświadczeniem do 

utrzymania dofinansowanego przedsięwzięcia i zobowiązania każdoczesnego najemcy do  
utrzymania urządzenia grzewczego. 
2. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak 

dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, 
w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Koszty kwalifikowane oraz poziom dofinansowania 

Poziom dofinansowania Lp Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne 
Zabudowa jednorodzinna* Zabudowa wielorodzinna 

1 Podłączenie do sieci 
ciepłowniczej  
wraz z przyłączem  

Zakup/montaż  węzła cieplnego z 
programatorem temperatury, 
zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym,  
zbiornikiem cwu z osprzętem, wraz 
z wykonaniem przyłącza od sieci 
ciepłowniczej do węzła cieplnego 
(w tym opłata przyłączeniowa). 

 50 %  
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

6.000,00 zł 
 
 
 

50%  
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

6.000,00 zł + (n-1) x 1.000,00 zł 
n – ilość odrębnych mieszkań  

2 Pompa ciepła  
powietrze/woda  

Zakup/montaż pompy ciepła  
typu powietrze/woda z osprzętem, 
zbiornikiem  
akumulacyjnym/buforowym. 

Klasa efektywności energetycznej 
pompy ciepła minimum A+ na 
podstawie karty produktu i 
etykiety energetycznej. 

40 % 
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

8.000,00 zł 
 
 
 

40% 
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

8.000,00 zł + (n-1) x 1.000,00 zł 
n – ilość odrębnych mieszkań  

3 Pompa ciepła  
powietrze/powietrze  

Zakup/montaż pompy ciepła  
typu powietrze/powietrze z 
osprzętem.  

Klasa efektywności energetycznej 
pompy ciepła minimum A+ na 
podstawie karty produktu i 
etykiety energetycznej. 

40 % 
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

5.000,00 zł 

40% 
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

5.000,00 zł + (n-1) x 1.000,00 zł 
n – ilość odrębnych mieszkań  

4 Gruntowa pompa 
ciepła 

Zakup/montaż pompy ciepła  
typu grunt/woda, woda/woda z 
osprzętem, zbiornikiem  
akumulacyjnym/buforowym. 

Klasa efektywności energetycznej 
pompy ciepła minimum A+ na 
podstawie karty produktu i 
etykiety energetycznej. 

40 % 
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

10.000,00 zł 

40% 
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

10.000,00 zł + (n-1) x 1.000,00 zł 
n – ilość odrębnych mieszkań  

5 Kocioł gazowy 
kondensacyjny 

Zakup/montaż kotła gazowego  
kondensacyjnego z osprzętem. 
W ramach kosztów 
kwalifikowanych osprzętu ujęta jest 
m.in. opłata przyłączeniowa, 
instalacja prowadząca od przyłącza 
do kotła/od zbiornika na gaz do 
kotła. 

Klasa efektywności energetycznej 
kotła gazowe kondensacyjne 
minimum A na podstawie karty 
produktu i etykiety energetycznej.  

40 %  
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

6.000,00 zł 

40% 
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

6.000,00 zł + (n-1) x 1.000,00 zł 
n – ilość odrębnych mieszkań  
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6 Kocioł na pellet  
drzewny  
spełniający  
wymogi dotyczące 
ekoprojektu 
(ecodesign) 

Zakup/montaż kotła  
na pellet drzewny z automatycznym 
sposobem podawania paliwa z 
osprzętem. 

Klasa efektywności energetycznej 
kotła na pellet drzewny minimum 
A+ na podstawie karty produktu i 
etykiety energetycznej. 
Kocioł z automatycznym  
podawaniem paliwa, nie może 
posiadać rusztu awaryjnego  
lub przedpaleniska i możliwości 
ich zamontowania. 

35 % 
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

4.000,00 zł 

35% 
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

4.000,00 zł + (n-1) x 1.000,00 zł 
n – ilość odrębnych mieszkań  

7 Ogrzewanie  
elektryczne 

Zakup/montaż urządzenia  
grzewczego elektrycznego  
(innego niż pompa ciepła),  
materiałów instalacyjnych  
wchodzących w skład systemu 
ogrzewania  elektrycznego, 
zbiornika  
akumulacyjnego/buforowego 

 30 % 
przy czym wysokość dotacji 
nie może przekroczyć kwoty 

2.500,00 zł 

- 

* - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

………………………….. 
Imię i nazwisko/Pełna nazwa wnioskodawcy 
………………………………… 
………………………………… 
Adres zamieszkania/siedziby 
………………………………… 
………………………………… 
Adres korespondencyjny 
………………………………… 
adres e-mail  
………………………………… 
Nr telefonu 

Burmistrz Łasku 
Nr wniosku …………………… 
  (Nadaje Urząd)  

Wniosek o udzielenie dofinansowania na realizację zadania  
stanowiącego przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, obejmujące trwałą 

wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe na nowoczesne 
urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych 

1. Lokalizacja planowanych prac: 
Miejscowość: …………………………………………… 
Ulica ………………………….…………………………. 
Nr domu/lokalu …………………………………..……... 
Nr ewidencyjny działki i obręb ………………………………….……………… 
Ogrzewana powierzchnia użytkowa obiektu ……………………….. m2  
Czy obiekt jest przeznaczony pod działalność gospodarczą: tak/nie* 
Powierzchnia użytkowa obiektu przeznaczona pod działalność ……….. m2  
Udział powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą w stosunku do powierzchni 

użytkowej budynku wynosi ……………. % 
2. Charakterystyka prac : 

- stare źródło ciepła (rodzaj, wiek, moc, zużycie paliw/rok): 

rodzaj   
wiek  
moc  
paliwo  
zużycie t/rok  

- planowane nowe źródło ciepła (rodzaj, moc, planowane zużycie paliw/rok): 
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rodzaj   
moc  
planowane roczne 
zużycie paliwa 

 

3. Planowany termin zakończenia prac objętych wnioskiem (w miesiącach danego roku): 
………………………………………………………………………………………………… 
4. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia : 

………………………………………………………………………………………………… 
5. Oświadczenia: 

1) oświadczam, że mam/nie mam* możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie 
realizowane zadanie do sieci gazowej; 

2) oświadczam (w przypadku podłączenia do sieci gazowej), że zakończę inwestycję podłączenia do 
sieci najpóźniej do dnia 15 listopada  bieżącego roku; 

3) oświadczam, że posiadam środki własne na realizację zadania; 
4) oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem określającym zasady udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła 
ogrzewania; 

5) oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne; 
6) zobowiązuję się do eksploatacji realizowanego zadania zgodnie z instrukcją producenta 

urządzenia przez okres nie krótszy niż 5 lat; 
7) oświadczam, że nie ubiegam się o dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia z innych  środków; 
8) oświadczam, że realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób 

poniesionego kosztu podatku VAT / mam możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku 
VAT* (w przypadku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT dofinansowane 
mogą być tylko koszty netto).  
6. Załączniki do wniosku: 

1) dokument potwierdzający, że nie ma możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie 
realizowane zadanie do sieci ciepłowniczej – dotyczy nieruchomości położonych w Łasku bez 
dzielnicy Kolumna; 

2) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości; 
3) w przypadku podłączenia do sieci gazowej kserokopia warunków technicznych przyłączenia do 

sieci gazowej i kserokopia umowy o przyłączenie do sieci gazowej; 
4) zdjęcia wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła (wersja papierowa) wraz z opisem: adresem 

zadania, datą sporządzenia; 
5) oświadczenie wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację 

zadania; 
6) oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej / działalności 

w rolnictwie; 
7) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej 
pomocy  otrzymanej w tym okresie; 
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8) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie; 
9) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodny 

z wzorem określonym 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 ze zm.); 

10) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
w rolnictwie, zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810); 

11) uchwała powołująca zarząd lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy – 
podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową oraz zgoda właścicieli wchodzących w skład 
wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażona w formie uchwały.** 

…………………………..…………. 
(podpis Wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 
** dotyczy podmiotów wskazanych w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 
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) – zwane w dalszej części „RODO” : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 
Łask. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lask.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z udzieleniem 
dotacji celowej z budżetu Gminy Łask. 

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 
oraz Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 
z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu 
postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione osobom dokonującym z upoważnienia Burmistrza 
Łasku obsługi złożonych wniosków i zadań związanych z udzieleniem dotacji celowej. Dane nie będą 
przekazywane do Państw trzecich. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości zadania. 
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina Łask mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 
- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
- żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po 
wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie 
z prawem, 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina Łask 
nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, 
których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły 
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 
administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie 

dotacji.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1E9F4755-DFFB-4E9C-AB87-B2F371B9AAAE. Podpisany Strona 4

mailto:iod@lask.pl


Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości 
Ja niżej podpisany/a …............................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
zamieszkały/a .............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji 

gruntów i budynków jako działka/i nr ........................................................... w obrębie ewidencyjnym 
....................... wynikające z tytułu: 

1. własności, 
2. współwłasności  - wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres: 

................................................................................................................................................, 
................................................................................................................................................, 
................................................................................................................................................, 
................................................................................................................................................., 

oraz dysponuję ich zgodami, które przedstawiam w załączeniu. 
3. użytkowania wieczystego1 ................................................................................................... ,  
4. trwałego zarządu1 ................................................................................................................. ,  
5. ograniczonego prawa rzeczowego1 ...................................................................................... ,  
6. innego tytułu ………………………………………………………………………………. , 

wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 
nieruchomością: .................................................................................................. .  

..................................  .............................................. 
(miejscowość, data)    (podpis) 
1 Należy wskazać właściciela nieruchomości.  
2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością. 
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Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1 

Oświadczenie wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację 
zadania 

My niżej podpisani, którzy jesteśmy .......................................... nieruchomości stanowiącej działkę/i 
numer .............................., obręb ewidencyjny ....................................................... w miejscowości 
……………..................................... przy ulicy ................................................... numer ........... 
oświadczamy, że dobrowolnie wyrażamy zgodę na realizację zadania polegającego  
na wymianie pieca węglowego na ogrzewanie gazowe/podłączenie do sieci ciepłowniczej/gazowej, 
kocioł opalany granulatem drzewnym, tzw. biomasą, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła.*  

Jednocześnie oświadczamy, że do złożenia wniosku  o udzielenie dofinansowania na realizację 
zadania, zawarcia umowy, realizacji zadania oraz złożenia wniosku o rozliczenie dofinansowania na 
realizację zadania upoważniamy Pana/Panią ........................................................................................... 

Przyznaną dotację należy przekazać na wskazany poniżej numer rachunku bankowego 
………………………………………………………………………………………………… 
1. ............................................................................... 
2. ............................................................................... 
3. ............................................................................... 
4. ............................................................................... 
5. ............................................................................... 

(czytelne podpisy) 
* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 
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) – zwane w dalszej części „RODO” : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 
Łask. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lask.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z udzieleniem 
dotacji celowej z budżetu Gminy Łask. 

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 
oraz Uchwała Rady Miejskiej w Łasku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 
z budżetu Gminy Łask na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu 
postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione osobom dokonującym z upoważnienia Burmistrza 
Łasku obsługi złożonych wniosków i zadań związanych z udzieleniem dotacji celowej. Dane nie będą 
przekazywane do Państw trzecich. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwałości zadania. 
5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina Łask mają prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych, 
- żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
- żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po 
wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie 
z prawem, 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina Łask 
nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, 
których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły 
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów 
administratora nad podstawą takiego sprzeciwu; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną 
sytuacją osób, których dane są przetwarzane; 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
6. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie 

dotacji.
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Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
W SPRAWIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / DZIAŁALNOŚCI 

W ROLNICTWIE NA NIERUCHOMOŚCI, GDZIE REALIZOWANE BĘDZIE ZADANIE, NA 
KTÓRE MA BYĆ UDZIELONE DOFINANSOWANIE 

........................................................................................................... 
Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy 
........................................................................................................... 
adres/siedziba 
............................................... 
NIP 
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą / prowadzę działalność rolniczą* 

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

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS ORAZ 
POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE 

........................................................................................................... 
Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy 
........................................................................................................... 
adres/siedziba 
............................................... 
NIP 
 

oświadczam, że w danym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych 
nie otrzymałem pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 
udzielanych na podstawie: 
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 
Nr 352, str.1 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia (Dz. Urz. UE 
L Nr 215, s. 3), 

2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 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 Nr 352, str. 9 ze zm.) oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2019/316 z dnia 
21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (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 Nr 51, s. 1), 

3) aktualnie nie złożyłem wniosku o udzielenie tej pomocy do innego organu. 
................................................ 

podpis * 
* w imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania
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Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1 

Wniosek o rozliczenie dofinansowania  
na realizację zadania stanowiące przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, 

obejmujące trwałą wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców na paliwa stałe 
na nowoczesne urządzenia grzewcze w budynkach mieszkalnych 

Imię i nazwisko/  
Pełna nazwa  

 

Adres 
zamieszkania/ 
siedziby  

 

Adres inwestycji   
Nr telefonu  
Data zawarcia 
umowy o 
przyznanie 
dofinansowania 

 

Numer umowy o 
przyznanie 
dofinansowania  

 

Typ i moc 
zainstalowanego 
kotła  

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: 
1) dokument potwierdzający demontaż lub trwałe odłączenie starego źródła ciepła i zamontowanie 

nowego źródła ciepła, zawierający informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub 
likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informacje o mocy (kW) 
zdemontowanego i zainstalowanego źródła ciepła, sporządzone przez wykonawcę/dostawcę usługi 
prowadzącego działalność gospodarczą, dokonującego wymiany systemu ogrzewania; 

2) dokument potwierdzający trwałą likwidację starego źródła ciepła (potwierdzenie złomowania); 
3) kserokopia umowy z dostawcami ciepła sieciowego/gazu, w przypadku podłączenia do sieci; 
4) kserokopia wymaganych zgłoszeń i decyzji administracyjnych; 
5) kserokopię certyfikatów potwierdzających 5 klasę kotłów grzewczych 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 
i oznakowanie” wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą oraz zgodne z warunkami 
określonymi w Rozporządzeniu 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, wydanymi przez akredytowaną 
jednostkę badawczą, w przypadku kotłów na biomasę; 

6) kserokopię zaświadczenia wydanego przez kominiarza lub osobę uprawnioną zgodnie 
z art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze 
zm.), o poprawności wykonania wentylacji oraz kanału spalinowego w pomieszczeniach, gdzie 
jest montowane nowe źródło ciepła; 

7) oryginalne faktury i/lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki wystawione na 
Wnioskodawcę; 
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8) potwierdzenie dokonanych płatności/wyciągi bankowe; 
9) dokumentacja fotograficzna (wersja papierowa) przedstawiająca stan po realizacji zadania wraz 

z opisem: adresem zadania, datą sporządzenia. 
Łask, dnia…..….………………     …………….…….....…………… 

(podpis Wnioskodawcy)
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