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OS-18 - Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji związanych ze 
zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie 

Miasta Mysłowice 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Wypełniony formularz wniosku OS-18-01. 
2. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (aktualny odpis z księgi wieczystej/umowa najmu) 

do budynku/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz w przypadku, 
gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę właściciela/współwłaścicieli na dokonanie zmiany systemu 
grzewczego. 

3. Oświadczenie o likwidacji paleniska węglowego/kotła c.o. 
4. Kserokopia warunków technicznych na dostawę gazu lub energii elektrycznej (w przypadku ogrzewania 

gazowego/elektrycznego).  
5. Zgoda na przeprowadzenie przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Mysłowice oględzin przedmiotowej instalacji 

w lokalu/budynku potwierdzających wykonanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, 
6. Zgoda na przeprowadzenie przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Mysłowice oględzin utrzymania  

przedmiotowej instalacji przez okres 5 lat od daty rozliczenia inwestycji. 
7. PIT – 37 / PIT – 36 / PIT – 40 / zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego. 
8. W przypadku wspólnot mieszkaniowych dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania Wspólnoty 

Mieszkaniowej oraz Uchwałę wspólnoty lub zgodę wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych na zmianę systemu 
ogrzewania.  

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wydział Ochrony Środowiska ul. Strumieńskiego 5, II piętro 

Złożenie dokumentów: - Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1, 

        - drogą pocztową na adres: Powstańców 1, 41-400 Mysłowice 

        - za pośrednictwem EPUAP 

 

TERMINY 

Wnioski o dotację będą podlegać ocenie formalnej w terminie 30 dni roboczych od daty ich złożenia. O kolejności 
rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji decyduje numer nadany w rejestrze korespondencji przychodzącej Urzędu 
Miasta Mysłowice, a wnioski rozpatrywane będą w kolejności od numeru najniższego do numeru najwyższego  
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Pobierz i wypełnij wzór wniosku 
2. Zbierz wszystkie niezbędne załączniki 
3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańca 
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentacji, wzywa się Wnioskodawcę 

do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek niespełniający wymogów formalnych 
lub merytorycznych, niepoprawiony przez Wnioskodawcę we wskazanym terminie podlega odrzuceniu, o którym to fakcie 
Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji 
jest ostateczna. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.  

5. O terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie. 
W razie nie podpisania umowy o udzielenie dotacji przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni od wyznaczonej daty, 
z przyczyn leżących po jego stronie, może nastąpić odmowa udzielenia dotacji.  

6. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia przy podpisaniu umowy o udzielenie dotacji dowodu tożsamości oraz 
oryginałów dokumentów dołączonych do wniosku (do wglądu).  

7. Po podpisaniu umowy i wykonaniu inwestycji Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić zakończenie inwestycji do Urzędu 
Miasta - Wydział Ochrony Środowiska w terminie do 14 dni od zakończenia inwestycji, jednak nie później niż do dnia 
20 listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa  

 

OPŁATY 

1. Wniosek jest wolny od opłat. 

 

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=30033&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=24414
https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=30033&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=24414
https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=30033&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=24414
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DODATKOWE INFORMACJE 

1. Dotację mogą uzyskać osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe posiadające tytuł prawny do budynku mieszkalnego 
lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Miasta Mysłowice, w którym będzie realizowana inwestycja.  

2. Szczegółowe informacje o kryteriach i poziomach dofinansowania są dostępne w „Regulaminie określającym zasady 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji 
związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie 
miasta Mysłowice”. 

3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych braków w dokumentacji, wzywa się Wnioskodawcę 
do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek niespełniający wymogów formalnych lub 
merytorycznych, niepoprawiony przez Wnioskodawcę we wskazanym terminie podlega odrzuceniu, o którym to fakcie 
Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy przyznania dotacji jest 
ostateczna. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.  

4. W przypadku zagrożenia życia i bezpieczeństwa mieszkańców, może nastąpić indywidualne rozpatrzenie wniosku i 
przyznanie dotacji na podstawie dokumentów potwierdzających tę okoliczność.  

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału tel. 575-001-996  

 

PODSTAWA PRAWNA  

Uchwała NR XXXIX/565/21 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 kwietnia 2021 r.  
 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, 
2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245, adres e-mail: 

m.patalag@um.myslowice.pl, 
3. Przekazane dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie osobom 

fizycznym kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach                      
i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice, 

4. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat, 
5. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

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, 

7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody. W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 


