
          Urząd Miasta Mysłowice

         Wydział Ochrony Środowiska
           ul. Powstańców 1
           41-400 Mysłowice

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej w roku ……….

na dofinansowanie osobom         fizycznym   kosztów inwestycji związanych ze
zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

w lokalach i budynkach mieszkalnych na terenie miasta Mysłowice

Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z Uchwałą Rady Miasta Mysłowice

Nr XXXIX/565/21 z dnia  29.04.2021 r.

A. Wnioskodawca.

1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy 4. Nr telefonu

2. Adres zameldowania 5. PESEL Wnioskodawcy

3. Adres zamieszkania 6.Seria i nr dowodu osobistego

B. Lokalizacja i opis przedsięwzięcia.

1.Ulica, nr budynku/lokalu mieszkalnego 5. Rok wybudowania budynku 6. Powierzchnia użytkowa lokalu / budynku 
mieszkalnego [m2]

2. Właściciel / współwłaściciel / najemca *

budynku mieszkalnego/ lokalu mieszkalnego *

7. Liczba niskosprawnych źródeł ciepła na paliwo stałe, które zostaną zlikwidowane

3. Przewidywalna wartość inwestycji 8. Roczne zużycie paliwa stałego (w tonach)

4. Nr księgi wieczystej 9. Tryb płatności gotówka/przelew* (podać numer konta bankowego)

10. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA:



C. Załączniki do wniosku.

a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny ( a k t u a l n y  o d p i s  z  k s i ę g i  w i e c z y s t e j /  u m o w a  
n a j m u ) do budynku / lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania oraz w przypadku, gdy 
wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości - zgoda właściciela / współwłaścicieli na dokonanie zmiany systemu grzewczego;
b) oświadczenie o likwidacji paleniska węglowego/kotła c.o.,
c) zgoda na przeprowadzenie przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Mysłowice oględzin przedmiotowej instalacji w lokalu/budynku
potwierdzających wykonanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne,
d) zgoda na przeprowadzenie przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Mysłowice oględzin utrzymania przedmiotowej instalacji
przez okres 5 lat od daty rozliczenia inwestycji.

D. Po zawarciu Umowy z Gminą Miasto Mysłowice o  przyznanie dotacji celowej oraz zakończeniu prac związanych ze

zmianą ogrzewania zobowiązuje się uzupełnić wniosek o:

1. Ogrzewania elektrycznego:
a) Protokół odbioru technicznego lub umowę z Rejonu Energetycznego

b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Gminą Miasto 
Mysłowice)

   c)imienny kwit zezłomowania starego pieca

2. Ogrzewanie gazowe:
a) Umowę na dostawę gazu z Zakładem Gazowniczym

b) Opinię kominiarską
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Gminą Miasto 
Mysłowice)
d)imienny kwit zezłomowania starego pieca

3. Ogrzewania olejowego:
a) Opinię kominiarską

b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Gminą Miasto 
Mysłowice)
c) imienny kwit zezłomowania starego pieca

4 . Kotły na biomasę:
a) Opinię kominiarską

b) Faktury,  rachunki  (z  datą  po  dniu  zawarcia  Umowy  z Miastem 
Mysłowice)
c) imienny kwit zezłomowania starego pieca

    d) świadectwo badania  na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”5 klasy wg
normy PN-EN303-5:2012 wydane przez instytucje posiadające akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji

5. Pompy ciepła:
a)  faktury,  rachunki  (z  datą  po  dniu  zawarcia  Umowy  z Miastem 
Mysłowice)

b) imienny kwit zezłomowania starego pieca

E. Uwagi.

1. Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy, nie

mogą być jednak złożone do Urzędu Miasta później niż do dnia 20 listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa.

2. Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana jest Umowa pomiędzy

Gminą Miasto Mysłowice a Wnioskodawcą.  Kontrola instalacji grzewczej przez Urząd Miasta następuje po zgłoszeniu przez

Wnioskodawcę zakończenia inwestycji oraz po zlikwidowaniu wszystkich niskosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym

we wnioskowanym lokalu / budynku mieszkalnym.  

3. Wypłata przyznanej dotacji celowej, nastąpi po złożeniu kompletnego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami, podpisaniu

umowy o udzielenie dotacji, zakończeniu prac oraz po pozytywnym wyniku oględzin zainstalowanych urządzeń przeprowadzonych

przez Komisję powołaną przez Prezydenta

4. Zasadą udzielenia dotacji celowej jest w pierwszej kolejności zawarcie umowy z Miastem Mysłowice, a następnie

zakup materiałów i usług na inwestycję - zmiany systemu ogrzewania.

Zapoznałem/am się z Uchwałą Rady Miasta nr XXXIX/565/21  z dnia 29.04.2021 r.  

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku powyżej.

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

podpis wnioskodawcy



…............................., dnia …............................

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

imię i nazwisko właściciela 

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

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

adres zamieszkania

Oświadczenie właściciela

Ja niżej podpisany/a* legitymujący/a* się dowodem osobistym seria, nr …......................, oświadczam, że :

- wyrażam zgodę na wykonanie przez Pana/Panią* .....................................................................................,

zamieszkałym/łą  w Mysłowicach  przy  ul.  .......................................................................,   jego/jej  kosztem

i staraniem, zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny w lokalu/ budynku mieszkalnym* będącym

moją własnością, położonym w Mysłowicach przy ul.…........................................ polegającej na likwidacji

wszystkich  niskosprawnych  źródeł  ciepła  i zainstalowaniu  ……………………………………………………

……….……………..……………………...................................................……..............................................,

- zapoznałem się z  Regulaminem określającym zasady udzielania 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 - przedsięwzięć

związanych z ochroną powietrza, stanowiącym załącznik do uchwały nr ............... Rady Miasta Mysłowice

z dnia .................. . . . . . . , w tym z § 4 ust. 18, który określa, że dotacja udzielana jest tylko do jednego

urządzenia w danym lokalu/budynku mieszkalnym*.

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

podpis

*niepotrzebne skreślić



…............................., dnia …............................

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

imię i nazwisko współwłaściciela 

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

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

adres zamieszkania

Oświadczenie współwłaściciela

Ja niżej podpisany/a* legitymujący/a* się dowodem osobistym seria, nr …......................, oświadczam, że :

- wyrażam zgodę na wykonanie przez Pana/Panią* ………………………………..........................................,

zamieszkałego/łą*  w Mysłowicach  przy  ul.  ..................................................................,  jego/jej  kosztem

i staraniem, zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny w lokalu/ budynku mieszkalnym* będącym

naszą  współwłasnością,  położonym   w Mysłowicach  przy   ul.…........................................,   polegającej

na likwidacji                     wszystkich          niskosprawnych          źródeł          ciepła          i zainstalowaniu

……………………………………………....................................................................................................,

- zapoznałem się z  Regulaminem określającym zasady udzielania 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 - przedsięwzięć

związanych z ochroną powietrza, stanowiącym załącznik do uchwały nr ............... Rady Miasta Mysłowice

z  dnia ……………… w tym z § 4 ust. 18, który określa, że dotacja udzielana jest tylko do jednego

urządzenia w danym lokalu/budynku mieszkalnym*.

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

podpis

* niepotrzebne skreślić



Mysłowice, dnia ………………

………..……………………….…. 

imię i nazwisko

………….…………………..…….

……………………………………. 

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że w przypadku udzielenia przez Gminę Mysłowice dotacji celowej do instalacji 

ekologicznego urządzenia grzewczego, trwale zlikwiduję

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

który/e obecnie zainstalowany/ne jest/są w lokalu / budynku mieszkalnym*, w którym planowana jest nowa 

inwestycja podlegająca dotacji celowej ze środków budżetu gminy.

…..…………………….. 

podpis

Do  zainstalowania  ekologicznego  systemu  grzewczego  otrzymałem  w …………roku  dofinansowanie  / 

nie otrzymałem dofinansowania* z budżetu miasta.

…..…………………….. 

podpis

* niepotrzebne skreślić



Mysłowice, dnia ………………

………………………………….…. 

imię i nazwisko

…………………..……..………….

……………………..……………… 

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta

Mysłowice oględzin przedmiotowej instalacji w lokalu/budynku mieszkalnym* potwierdzających wykonanie

zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, która mieści się:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………..

podpis



Mysłowice, dnia ………………

……………………...………………. 

imię i nazwisko

……………………..……………….

……………………………………… 

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Niniejszym wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta

Mysłowice oględzin utrzymania przedmiotowej instalacji przez okres 5 lat od daty rozliczenia inwestycji,

która mieści się:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……..…………..…………..

podpis



……………………………………………………………..                                  ………………………….., dnia …………………….
Imię i nazwisko 
……………………………………………………………

…………………………………………………………...
Adres zamieszkania 

Urząd Miasta Mysłowice 
Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Powstańców 1 
41 – 400 Mysłowice 

 Zgłoszenie zakończenia inwestycji

Zgłaszam zakończenie inwestycji zgodnie z umową  nr ……………………….  z dnia ……………………….

Do niniejszego zgłoszenia dołączam : 

 Imienny kwit z zezłomowania pieca 

 Faktura za zakup i montaż pieca

 Kserokopię umowy z Zakładem Gazownictwa wraz z kopią warunków technicznych na dostawę 
gazu

 Kserokopię umowy z Rejonem Energetycznym wraz z kopią warunków technicznych na dostawę 
energii elektrycznej 

 Certyfikaty poświadczające spełnienie przez zainstalowany kocioł norm

 Opinię kominiarską (z wyłączeniem pomp ciepła, ogrzewania elektrycznego i przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej)

 Dokumentację zdjęciową nowej kotłowni (minimum 2 fotografie z widoczną datą ich wykonania)

…………………………………………………….

podpis   
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