ZARZĄDZENIE Nr 37G/17
Wójta Gminy Branice
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia wzoru formularzy o przyznanie i rozliczenie dotacji celowej z
budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują
wykonać zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Branice
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz 446 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXVI/272/17 Rady Gminy
Branice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać
zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na
terenie Gminy Branice
zarządzam,
co następuje:
§1
Określam wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom
fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie inwestycyjne
służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Określam wzory oświadczeń niezbędnych do rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy
Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać zadanie
inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Branice, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu budownictwa, ochrony
środowiska i gospodarki nieruchomościami
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Sebastian Baca

Załacznik nr 1 do Zarządzenia nr 37G/17
Wójta Gminy Branice
z dnia 26 kwietnia 2017r.

Wniosek w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice
osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać
zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska
w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice

1. Wnioskodawca

2. Adres i dane Wnioskodawcy :
Gmina:

Powiat:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Telefon:

Nr rachunku bankowego:

Ulica nr:

Numer księgi wieczystej ………………………………………………………
3. Dokument tożsamości Wnioskodawcy lub jego reprezentantów:

……………………………………………………………………………………
rodzaj dokumentu tożsamości
………………………………………………………………………………….
seria i nr dokumentu tożsamości
………………………………………………………………………………..
wydany przez

w dniu

4. Dokładny adres nieruchomości, na terenie której ma zostać
zainstalowane nowe źródło ciepła :
Gmina:

Powiat:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego:

Ulica nr budynku/lokalu :

Nr działki ew.

Rok wybudowania budynku:

Telefon:

5. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością :
Lp.

Tytuł prawny

1

Własność

tak……………nie……………..

2

Współwłasność

tak…………. ..nie……………..

W przypadku współwłasności zgoda współwłaściciela na realizację zadania :
Ja, niżej podpisany ……………………..……. wyrażam zgodę na zakup i zainstalowanie pieca
…………………………………………………………....na nieruchomości wskazanej w pkt. 4
niniejszego wniosku.

……………………..
/podpis/

6. Szczegółowy opis zadania :
Wymiana obecnego pieca:
………………………………………………. o mocy cieplnej ……………[kW]………..
opalanego paliwem ………………………………………………………………………..
w budynku/ lokalu (gmina/miejscowość/ulica/ nr domu/nr lokalu ) :
………………………………………………………………………………………………
o powierzchni użytkowej …………………………………………………………………
na piec ……………………………………………………………………………………..
o mocy cieplnej…………………………[ kW ] opalany paliwem
……………………………………………………………………………………………….
7. Termin zakończenia realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok) :
……………………………………………………………………………………………
8. Przewidywane koszty modernizacyjne :
- koszt pieca ( brutto ) ………………………..
- koszt montażu ( brutto ) ……………………
Oświadczam, że budynek/lokal w którym ma zostać zainstalowane źródło grzewcze nie jest
wykorzystywany w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej.
……………………..
/podpis/
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice
osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie
środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Branice.
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku/lokalu mieszkalnym przez przedstawicieli
Urzędu Gminy w Branicach w celu stwierdzenia wykonania wymiany źródła ciepła.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyznania dotacji.

…………………………….dnia…………………………
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

……………………………
( podpis wnioskodawcy )

Załączniki do wniosku:
1.
2.
3.

Oświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.
Oświadczenie o miejscu eksploatowania istniejącego źródła ciepła.
Oświadczenie o braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
budowlanych.

Załącznik nr 1 do Wniosku

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

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

imię i nazwisko

miejscowość, dnia

..............................................................
adres

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że w związku ze złożonym w dniu …………………..
zgłoszeniem

robót

budowlanych

polegających

na

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
na nieruchomości położonej w miejscowości ........................................................................., której
jestem właścicielem/współwłaścicielem/stanowiącej wspólnotę mieszkaniową * nie otrzymałem/am
sprzeciwu do zgłoszenia w drodze decyzji administracyjnej do końca terminu określonego w
przepisach ustawy Prawo budowlane tj. : 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

.............................................
podpis

Załącznik nr 2 do Wniosku

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

...............................................
miejscowość, dnia

..............................................................
adres

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/na oświadczam, że istniejące źródło ciepła tj.

…………………..

…………………………………………………………. eksploatowane jest na terenie nieruchomości
położonej w …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………,

której jestem właścicielem/współwłaścicielem/ stanowiącej wspólnotę mieszkaniową* od
roku …………………………………….

.............................................
podpis

Załącznik nr 3 do Wniosku
..............................................................

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

imię i nazwisko

miejscowość, dnia

..............................................................
adres

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/na, legitymujący/a się dowodem osobistym seria i nr ………………...
oświadczam, że wymiana źródła ciepła z ………………………………………..na źródło
ciepła……………………………………… na nieruchomości położonej w miejscowości : (adres)
........................................................................................................................, której jestem
właścicielem/współwłaścicielem/ stanowiącej wspólnotę mieszkaniową * nie prowadzi do wykonania
robót budowlanych objętych koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia w szczególności:
-

zmiany sposobu użytkowania części lub całości budynku,

-

przebudowy budynku związanego z wymianą źródła ciepła,

-

budowy lub montażu kanałów spalinowych lub dymowych.
.............................................
podpis

Pouczenie:
1. Zmiana sposobu użytkowania całości lub części obiektu budowlanego wymaga dokonania
zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Głubczycach.
2. Budowa nowej wewnętrznej instalacji gazu, przebudowa budynku związana z wymianą źródła
ciepła wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku budynku mieszkalnego

jednorodzinnego możliwe jest dokonanie zgłoszenia przebudowy, jednak do zgłoszenia należy
dołączyć projekt budowlany.
3. Budowa nowych wewnętrznych instalacji ich remont i przebudowa nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia robót budowlanych – nie dotyczy instalacji
gazu.
4. Podstawa prawna: dotyczy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z
2016r. poz.290 z późn. zm.)

Załacznik nr 2 do Zarządzenia nr 37G/17
Wójta Gminy Branice
z dnia 26 kwietnia 2017r.

………………………………….
(dane firmy)

……………………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że montaż pieca
……………………………………………………………………………………………..
(typ, rodzaj paliwa)
…………………………………………………………………………………………….
na nieruchomości w miejscowości
…………………………………………………………………………………………….
(adres )
wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Montaż ukończono
w dniu ………………………………………………………………………………… r.

…………………………………………………………………
(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załacznik nr 3 do Zarządzenia nr 37G/17
Wójta Gminy Branice
z dnia 26 kwietnia 2017r.

OŚWIADCZENIE O LIKWIDACJI DOTYCHCZASOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że:

a) w lokalu/budynku*

przy ul. ........................................................................ nr

...........

w ............ została wykonana wymiana źródła ciepła (podać jaki system grzewczy istniał przed
niniejszą modernizacją) wymienić wszystkie dotychczasowe źródła ciepła w lokalu/budynku)
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
na proekologiczne (podać rodzaj ogrzewania) ..........................................................................
Ponadto informuję, iż zostały zlikwidowane i usunięte z ww. lokalu/budynku*
Wszystkie istniejące

(do

czasu wymiany)

piece/kotły

c.o.*

w ilości ..................................

niespełniające wymogów energetyczno-emisyjnych.
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

Branice, dnia.................................

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

1. Warunkiem wypłacenie dotacji jest likwidacja istniejącego ogrzewania opartego na paliwie
stałym za wyjątkiem urządzeń objętych dofinansowaniem. 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 bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny
pomieszczenia mieszkalnego.

