
 

Załącznik do uchwały  

        Rady Gminy w Kampinosie 

        z dnia 28 lutego 2022 r. 

Regulamin 

udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie 

powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku 

Rozdział 1. 

Cel i ogólne zasady przyznania dotacji 

§ 1. 

1. O dotację celową mogą ubiegać się: 

1) osoby fizyczne,  

2) wspólnoty mieszkaniowe,  

3) osoby prawne,  

4) przedsiębiorcy  

5) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami 

prawnymi, z terenu gminy Kampinos, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości 

albo odrębnej własności lokalu, o których mowa w ust. 2, w postaci prawa własności 

lub prawa użytkowania wieczystego lub odrębnej własności lokalu, a w przypadku 

braku tytułu prawnego są posiadaczami samoistnymi lub posiadaczami zależnymi danej 

nieruchomości. 

2. Udzielenie dotacji może nastąpić pod warunkiem, że nieruchomość albo odrębna własność 

lokalu, której dotyczy modernizacja źródła ciepła, położona jest na terenie gminy 

Kampinos i jest użytkowana całorocznie. 

§ 2. 

1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji 

kotłowni poprzez wymianę kotła niespełniającego wymogów normy PN-EN 303-5:2012 

na: 

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu  

tzw. Ecodesign; 

2) kocioł gazowy; 

3) kocioł olejowy; 

4) kocioł elektryczny; 

5) pompę ciepła. 

2. Do kosztów wymiany kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 zalicza się: 

1) Koszt zakupu źródeł ciepła wymienionych w ust. 1 pkt 1-5; 

2) Koszt montażu źródeł ciepła wymienionych w ust. 1 pkt 1-5; 

3) Koszt demontażu starych źródeł ciepła niespełniających wymogów normy PN-EN 303-

5:2012; 

4) Koszt podłączenia do sieci gazowej na potrzeby zasilania nowego kotła gazowego; 



5) Koszt podłączenia do sieci elektroenergetycznej na potrzeby zasilania nowego kotła 

elektrycznego. 

3. Dotacji nie podlegają koszty zakupu i montażu systemów grzewczych do 

nowobudowanych obiektów. 

4. Przez kotły spełniające wymagania ekoprojektu/ecodesign rozumie się wyłącznie 

urządzenia zapewniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej                    

i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w pkt 

1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.                    

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE. 

Dodatkowo kotły na paliwo stałe nie mogą posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości 

jego zamontowania. 

§ 3. 

1. Dotacja wynosi 90% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł. 

2. Przyznanie dotacji jest uzależnione od wysokości środków finansowych zabezpieczonych 

na ten cel w budżecie Gminy Kampinos na rok 2022. 

3. Rozliczenie dotacji jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) montowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), posiadać atesty 

dopuszczające do powszechnego użytku z gwarancją producenta min. 24 miesiące; 

2) dotychczasowy kocioł niespełniający normy PN-EN 303-5:2012 zostanie trwale 

zlikwidowany. 

4. Dotacja na wymianę kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 może być udzielona 

tylko raz dla danej nieruchomości albo odrębnej własności lokalu. 

 

Rozdział 2. 

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

§ 4. 

1. Osoby ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadanie w zakresie określonym w §2, 

składają pisemny wniosek, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do 

Regulaminu udzielania dotacji celowej i zobowiązane są do przestrzegania zasad 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien być podpisany przez osobę uprawnioną                            

i mieć wypełnione wszystkie pola przewidziane do uzupełnienia. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane 

zadanie lub oświadczenie dotyczące posiadania samoistnego lub zależnego – załącznik 

nr 5 

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane – załącznik nr 2 do Regulaminu; 

3) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu kotła niespełniającego normy PN-EN 303-

5:2012 – załącznik nr 3 do Regulaminu; 



4) dokumentację fotograficzną – potwierdzającą posiadanie zamontowanego kotła 

niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 wykonaną przed jego demontażem – 

minimum jedna kolorowa fotografia; 

5) kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki 

techniczne przyłączenia do sieci gazowej (w przypadku wymiany kotła na piec 

gazowy); 

6) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie, jakie 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, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 

7) informacje określone 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 z późn. zm.) albo rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 

121, poz. 810). 

4. Wnioski o dotację celową składa się w Urzędzie Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 

3, 05-085 Kampinos, w wersji papierowej, w terminie: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 lipca 

2022 r.  

5. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w przeciągu 14 dni licząc od dnia wpłynięcia do Urzędu 

Gminy Kampinos kompletnej dokumentacji.  

6. Kolejność przyznawanych dotacji będzie zgodna z kolejnością wpływu wniosków do 

wyczerpania kwoty środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Kampinos na 

rok 2022. 

7. Wnioski niekompletne i błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem                

ust. 8. 

8. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji jest niekompletny lub błędnie wypełniony 

wnioskodawca zostanie jednokrotnie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od 

daty doręczenia mu wezwania. Jeżeli w wyznaczonym terminie wnioskodawca uzupełni 

braki, wniosek jest traktowany jako prawidłowy i rozpatrywany w kolejności wynikającej 

z daty złożenia pierwotnej wersji wniosku. 

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

10. Gmina poinformuje Wnioskodawców o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu 

podpisania umowy. 

11. Niestawienie się Wnioskodawcy w terminie i miejscu podpisania umowy, o którym mowa  

w ust. 10, uznaje się za rezygnację z dotacji, o ile przed upływem wskazanego terminu 

Wnioskodawca nie wystąpi o jego zmianę. 

12. Wnioskodawca podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji 

zadania i jego rozliczenia w terminie i na zasadach w niej określonych. 

13. Wnioski, które nie zakwalifikowały się do dofinansowania z powodu wykorzystania 

alokacji środków znajdą się na licie rezerwowej. W przypadku wykluczania lub rezygnacji 

przez Wnioskodawcę, który uzyskał dotację, na jego miejsce wstępuje kolejny wniosek                

z listy rezerwowej. 



 

§ 5. 

1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Wójt Gminy Kampinos. 

2. W celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji celowej Wójt Gminy Kampinos powoła 

komisję. 

3. Komisja, o której mowa w ust. 2, działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez 

Wójta Gminy Kampinos. 

§ 6. 

1. Dotacja nie może pokrywać wydatków poniesionych przez wnioskodawcę przed dniem 

zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 

2. Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, 

wymaganych zapisami zawartej umowy. 

3. Wsparcie nie może pokrywać wydatków będących przedmiotem dofinansowania z innych 

bezzwrotnych źródeł zewnętrznych, w przypadku, gdy łączna wartość dofinansowania 

przekroczy 100% wartości wydatków kwalifikowanych. 

 

Rozdział 3. 

Sposób rozliczenia dotacji 

§ 7. 

1. Podstawą rozliczenia dotacji będzie złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wypłatę 

dotacji wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zadania i poziomem poniesionych 

wydatków w terminie do 30.11.2022 r. Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik 

nr 4 do Regulaminu. 

2. Wszystkie kserokopie dokumentów załączanych do wniosku o wypłatę dotacji 

Wnioskodawca winien potwierdzić za zgodność z oryginałem, jednocześnie przedkładając 

oryginały dokumentów do wglądu albo przedstawić kopie dokumentów potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Dotacja jest wypłacona wnioskodawcy, który zrealizuje zadanie i dokona jej terminowego 

rozliczenia. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i umowie o udzielenie dotacji, 

rozliczenie dotacji realizowane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia                

2009 r. o finansach publicznych. 

5. Dotacja udzielana na podstawie niniejszego Regulaminu podmiotowi prowadzącemu 

działalność gospodarczą, w związku z nieruchomością wykorzystywaną do jej 

prowadzenia, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności stanowi pomoc  

  



de minimis w rozumieniu 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 r. z późn. zm.), 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 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.) lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 

717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu                       

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa                      

i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r., s. 45, z późn. zm.). 

6. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, 

wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie, jakie 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, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 

2) informacji określonych 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 z późn. zm.) albo rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 

121, poz. 810). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej 

z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie 

powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na 

przyjazne środowisku 

 

 

Wójt Gminy Kampinos 

ul. Niepokalanowska 3, 

05-085 Kampinos 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

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

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

PESEL/NIP 

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

Adres zamieszkania: 

Miejscowość..................................................................................................................................

Ulica.............................................................................................……………… 

Nr domu............................ 

Telefon kontaktowy: 

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

1. LOKALIZACJA ZADANIA planowanego do zrealizowania 

w………………..…………………………..…......roku 

Miejscowość..................................................................................................................................

Ulica................................................................................................  

Nr domu ………….…………….............. 

Numer działki …...........................obręb ewidencyjny................................................................. 

miejscowość...............................................................ulica........................................................... 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, 

posiadacz samoistny, posiadacz zależny) * 

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

Numer księgi wieczystej 

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

* w przypadku współwłasności należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli 

 



2. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA ORAZ KOSZT ZAKUPU 

KOTŁA 

Data rozpoczęcia (dd-mm-rrrr) 

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

Data zakończenia (dd-mm rrrr)………………………………………………………………  

Szacunkowy koszt realizacji zadania 

………….………………………………………………...……………..………….……zł 

 

Rodzaj źródła ogrzewania przewidziany do zamontowania (właściwe podkreślić): 

 

1) kocioł na węgiel, drewno i biomasę spełniający wymagania Ekoprojektu tzw. Ecodesign; 

2) kocioł gazowy; 

3) kocioł olejowy; 

4) kocioł elektryczny; 

5) pompa ciepła, 

Czynności planowane do wykonania: 

1) demontaż starego źródła ogrzewania; 

2) podłączenie do sieci gazowej; 

3) podłączenie do sieci elektroenergetycznej; 

 

ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW do wniosku ……………. szt. 

……………………………

…………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki do wniosku (właściwe zaznaczyć): 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, 

której dotyczy wniosek – odpis zwykły z Księgi Wieczystej (w przypadku posiadania innego 

tytułu prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę 

właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę 

na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli); 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu; 

3. Kserokopia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki techniczne 

przyłączenia do sieci gazowej (w przypadku wymiany kotła niespełniającego normy PN-EN 

303-5:2012 na kocioł gazowy); 

4. Oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu kotła niespełniającego normy PN-EN 

303-5:2012 - załącznik nr 3; 

5. Dokumentację fotograficzną potwierdzającą posiadanie zamontowanego kotła 

niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 wykonaną przed jego demontażem – minimum 

jedna kolorowa fotografia; 

6. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie 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, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

7. Informacje określone 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 z późn. zm.) albo rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 

2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis                

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 osobowych, RODO), 

informujemy, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kampinos z siedzibą przy 

ul. Niepokalanowskiej 3, 05-085 Kampinos. Dane kontaktowe: Urząd Gminy Kampinos,  



ul. Niepokalanowska 3, 08-085 Kampinos, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

iod@kampinos.pl 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dotacji celowej, na podstawie 

zgody – art. 6 ust. 1 lit a i b RODO. 

c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. 

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do czasu rozpatrywania wniosku lub 

realizacji projektu związanego z przyznaną dotacją, a po jej zakończeniu na podstawie 

wewnętrznych przepisów dotyczących realizacji obowiązku przechowywania dokumentów                  

i ich archiwizacji przyjętych w Urzędzie Gminy Kampinos. 

e) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym 

zakresie przewidziane przez prawo, w tym do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

f) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w wypadu powzięcia informacji                             

o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. 

g) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 

rozpatrzenia wniosku. 

h) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą 

profilowane. 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Wójta Gminy Kampinos, z siedzibą w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos 

w celu uzyskania dotacji na wymianę źródła ogrzewania. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

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

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

(data )                                                                                                             (czytelny podpis) 

 

 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące 

ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła 

ogrzewania na przyjazne środowisku 

 

 

Wójt Gminy Kampinos 

ul. Niepokalanowska 3 

05-085 Kampinos 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE (B-3) 

(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) 

W przypadku większej liczby inwestorów lub osób upoważnionych do złożenia oświadczenia 

w imieniu inwestora, ubiegających się o pozwolenie na budowę lub dokonujących zgłoszenia, 

każda osoba składa oświadczenie oddzielnie.  

 

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby): 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora 

:...................................................................................................................................  

kraj: ...................................................................................... 

województwo: ...………………………………………………………………… 

powiat: ..............................................................................  

gmina: ........................................................................................ 

miejscowość: ................................................ ulica: .................................................... 

nr domu: ................. nr lokalu: .......... 

kod pocztowy: ...............................  

telefon/e-mail (nieobowiązkowo):…….......................................................................... 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby):    ……… 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):  



rodzaj dokumentu: ..................................................................  

seria i nr dokumentu: ......................................................... 

organ wydający dokument: 

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

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

2. Proszę wpisać dane osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora 

(w tym adres zamieszkania):  

(w przypadku, gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej albo gdy za inwestora będącego osobą fizyczną 

oświadczenie składa jej pełnomocnik) 

imię i nazwisko: .............................................. kraj: .................................  

województwo: ………………………………………………… 

powiat: .......................................................................................  

gmina: ............................................................................... 

miejscowość: .................................................... ulica: ............................................. 

nr domu: ............ nr lokalu: ...................  

kod pocztowy: ............................... telefon/e-mail 

(nieobowiązkowo):……............................................................................. 

adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania): 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Oznaczenie dokumentu tożsamości:  

rodzaj dokumentu: .......................................................  

seria i nr dokumentu: ..................................................................... 

organ wydający dokument: 

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

3. Proszę wpisać dane nieruchomości 

(w przypadku konieczności podania większej liczby nieruchomości, należy je podać w 

formularzu B-4) 

województwo: ..............................................................  

powiat: ....................................................................... 

gmina: …………………………………………………………..……….   

miejscowość: …………………………………………………………………………… 



ulica: …………………………………………………………...……………  

nr domu: ……………  nr lokalu: …………… kod pocztowy: ……………... 

jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej: tytuł, z którego wynika 

prawo do dysponowania wyżej wskazaną nieruchomością (w pkt 3) na cele budowlane: 

(przykładowo: własność, współwłasność, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie 

wieczyste) 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

określoną w pkt 3 niniejszego oświadczenia na podstawie tytułów wskazanych w tym punkcie.  

  

                                   

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

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby 

upoważnionej do działania w jego imieniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące 

ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła 

ogrzewania na przyjazne środowisku 

 

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA* NIERUCHOMOŚCI O POSIADANIU KOTŁA  

NIESPEŁNIAJĄCEGO NORMY PN-EN 303-5:2012 

 

Ja…………………………………………………………………………….………………… 

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

 

PESEL ….…………………………………………… oświadczam, że na nieruchomości, 

której jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/ położonej na 

działce numer ……………………………. obręb ewidencyjny 

……………….……………….…………………… w miejscowości 

……………………….……… przy ulicy …….…….………….………………… numer 

………….…….. nr księgi wieczystej …………………………….………….. zainstalowany 

jest kocioł, przeznaczony do ogrzewania…………………m2 budynku.  

Ponadto informuję, że kocioł zainstalowany jest na mojej nieruchomości od roku ………….….. 

i obecnie nie spełnia standardów dotyczących emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do 

atmosfery. Oświadczam, iż z chwilą montażu i uruchomienia nowego kotła, zrealizowany 

zostanie demontaż ww. kotła niespełniającego normy PN-EN 303-5:2012 i jego trwała 

likwidacja. 

 

 

Kampinos, dnia ……………………….. r. 

 

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

(podpis właściciela* nieruchomości) 

 

 

*dotyczy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące 

ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła 

ogrzewania na przyjazne środowisku 

 

 

 

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

imię i nazwisko Wnioskodawcy 

adres zamieszkania 

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

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

nr telefonu ……………………….......................................... 

Wójt Gminy Kampinos 

ul. Niepokalanowska 3 

05-085 Kampinos 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY 

KAMPINOS 

 

Na podstawie zawartej umowy Nr ………..……………… z dnia ……………. o przyznanie 

dotacji ze środków budżetu Gminy Kampinos na 

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

proszę o wypłatę dotacji w kwocie 

………………………………………………………………………….…………………… zł 

(słownie:…………………….……………………………………………………………..), 

którą wykorzystam na refundację kosztów poniesionych na realizację w/w zadania na 

nieruchomości położonej w miejscowości …………………………………….……………….. 

przy ulicy ………………………………....………………………..…. 

Oświadczam, że łączna kwota dofinansowania zrealizowanego przedsięwzięcia w ramach 

niniejszej dotacji ze wszystkich środków publicznych nie przekroczy 100% kosztów 

kwalifikowanych przedsięwzięcia.   

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty (zaznaczyć): 

1. fakturę VAT potwierdzającą poniesiony wydatek na realizację przedsięwzięcia - dokument 

ten powinien jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę (data wystawienia faktury nie może 

być wcześniejsza niż data podpisania umowy o udzielenie dotacji), 

 

2. oświadczenie potwierdzające demontaż starego źródła ciepła, 

 



3. dokument potwierdzający dopuszczenie urządzenia grzewczego do bezpiecznego 

użytkowania, np. deklaracja zgodności, certyfikat wraz z gwarancją, certyfikat energetyczno-

emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający spełnienie przez kocioł 

wymagań ekoprojektu (w przypadku kotłów na paliwo stałe), 

 

4. dokumentację fotograficzną zamontowanego źródła ciepła. Na zdjęciach powinny być 

widoczne również elementy identyfikujące zainstalowane urządzenie, np. tabliczki 

znamionowe. 

 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały, w celu ich 

uwierzytelnienia. 

 

 

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

(data )          (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące 

ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła 

ogrzewania na przyjazne środowisku 

 

 

 

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

imię i nazwisko Wnioskodawcy 

adres zamieszkania 

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

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

nr telefonu ……………………….......................................... 

        Wójt Gminy Kampinos 

        ul. Niepokalanowska 3 

        05-085 Kampinos 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem posiadaczem samoistnym/ posiadaczem zależnym*i nieruchomości 

położonej na działce numer ……………………………. obręb ewidencyjny 

……………….………………. w miejscowości ……………………….……… przy ulicy 

…….…….………….……numer nr księgi wieczystej………………………………………… 

w związku z czym przejmuję odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia, jakie mogą 

być wysuwane czy to przez właściciela ww. nieruchomości czy też przez osoby trzecie, które 

to roszczenia pozostają w związku z wymianą kotła niespełniającego normy PN-EN 303-

5:2012 

 

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

(data)          (czytelny podpis) 

 

i Niezbędne jest przedstawienie umowy najmu lub innego dokumentu świadczącego o posiadaniu zależnym 
 

 

 

 

 

 

                                                           


