
  

UCHWAŁA NR XV/319/19 

RADY MIASTA BYDGOSZCZY 

z dnia  25 września 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia 

niskiej emisji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309 i 1696), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 869 ), art. 400 a ust.1 pkt 21, 22 i art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1501 i 1579) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się „Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ograniczenia niskiej emisji” w brzmieniu załącznika do uchwały.  

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/21/14 Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 188) wraz z uchwałą Nr XII/181/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 

27 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1802). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bydgoszczy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodnicząca  

Rady Miasta 

Monika Matowska-Gulczyńska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 5167



załącznik nr 1  

do uchwały nr XV/319/19 

Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 25 września 2019 r. 

Zasady 

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia 

niskiej emisji.  

DZIAŁ I. 

Słowniczek pojęć użytych w uchwale. 

§ 1.1 Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały: 

1) Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

a)   budynku wielorodzinnym – należy przez to rozumieć  budynek mieszkalny, w którym występują więcej 

niż dwa lokale mieszkalne;  

b) kompleksowym podłączeniu – należy przez to rozumieć całkowitą likwidację w budynku 

wielorodzinnym źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym i podłączenie wszystkich lokali do 

niskoemisyjnego urządzenia grzewczego; 

c) instalacjach OZE – należy przez to rozumieć pompy ciepła;  

d) dodatkowej dotacji – należy przez to rozumieć udzielenie dodatkowej dotacji celowej za kompleksowe 

podłączenie budynków wielorodzinnych do niskoemisyjnego urządzenia grzewczego; 

e) trwałości projektu – należy przez to rozumieć okres 5 lat od daty przekazania dotacji, w czasie którego 

w lokalu mieszkalnym będzie wykorzystywane jedynie niskoemisyjne urządzenie grzewcze;  

f) źródłach ogrzewania opalanych paliwem stałym – należy przez to rozumieć wszystkie urządzenia 

grzewcze w których istnieje możliwość spalania paliw stałych; 

g) niskoemisyjnych urządzeniach grzewczych - należy przez to rozumieć urządzenia wykorzystujące 

następujące źródła ciepła: ciepło sieciowe, odnawialne źródła energii, energię elektryczną, paliwa 

gazowe. 

2. Pozostałe pojęcia użyte w niniejszej uchwale są zgodne z definicjami określonymi w przepisach 

odrębnych. 

DZIAŁ II. 

Przedmiot i podmiot dofinansowania. 

§ 2. Przedmiotem dofinansowania są planowane inwestycje polegające w szczególności na realizacji zadań 

inwestycyjnych, służących ochronie środowiska w zakresie: 

1) ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, 

w szczególności kotłów lub pieców węglowych, na niskoemisyjne urządzenia grzewcze o których mowa 

w § 5 ust. 2, w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych; 

2) ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, 

w szczególności kotłów lub pieców węglowych, na niskoemisyjne urządzenia grzewcze o których mowa 

w § 10 ust. 1, w budynkach wielorodzinnych – kompleksowe podłączenie. 

§ 3. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, które są właścicielami, współwłaścicielami, 

użytkownikami wieczystymi, lub posiadają inny tytuł prawny do nieruchomości, który uprawnia do wykonania 

inwestycji o której mowa w § 2.  

DZIAŁ III. 

Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia 

grzewcze – w lokalach mieszkalnych lub budynkach jednorodzinnych.  

§ 5. 1. Dotacja dla inwestycji, o których mowa w § 2 pkt 1, w zakresie ograniczenia niskiej emisji, poprzez 

wymianę źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, w szczególności kotłów lub pieców węglowych, na 

niskoemisyjne urządzenia grzewcze, może zostać udzielona gdy: 
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1) budynek jednorodzinny lub samodzielny lokal mieszkalny jest wyposażony lub korzysta w sprawne 

technicznie, trwale związane z obiektem budowlanym źródła ogrzewania opalane paliwem stałym, jako 

jedynym źródłem ogrzewania; 

2) wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 24 złożony zostanie przed likwidacją źródła ogrzewania 

opalanego paliwem stałym, którego istnienie potwierdzone zostanie przez przedstawiciela Urzędu Miasta 

Bydgoszczy w trakcie oględzin; 

3) inwestycja polegająca na zastosowaniu w budynku jednorodzinnym lub samodzielnym lokalu mieszkalnym 

niskoemisyjnych urządzeń grzewczych zostanie przeprowadzona po podpisaniu umowy z Miastem 

Bydgoszcz;  

2. Po zrealizowaniu inwestycji budynek jednorodzinny lub samodzielny lokal mieszkalny, może być 

wyposażony jedynie w niskoemisyjne urządzenia grzewcze, wykorzystujące następujące źródła ciepła: 

1) ciepło sieciowe; 

2) odnawialne źródła energii; 

3) energia elektryczna: 

4) paliwa gazowe. 

§ 6. Od zasady trwałej likwidacji źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym można odstąpić 

w przypadku: 

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne potwierdzone opinią miejskiego konserwatora 

zabytków lub zostaną objęte ochroną miejskiego konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego 

usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym 

lub 

2) gdy zostanie zamontowana grzałka elektryczna w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia 

połączenia pieca z przewodem kominowym. 

§ 7. Dotacja dla inwestycji, o których mowa w § 2 pkt 1, udzielona osobom fizycznym, które są 

właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, lub posiadają inny tytuł prawny do 

nieruchomości, może być udzielona do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych wskazanych 

w Dziale V,  jednak nie więcej niż 5.000 złotych na jeden lokal. 

DZIAŁ IV. 

Dotacje na wymianę źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym na niskoemisyjne urządzenia 

grzewcze – kompleksowe podłączenie budynków wielorodzinnych. 

§ 8. Przez kompleksowe podłączenie należy rozumieć całkowitą likwidację w budynku wielorodzinnym 

źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym i podłączenie wszystkich lokali do niskoemisyjnego urządzenia 

grzewczego. 

§ 9.1. W przypadku kompleksowego podłączenia budynku wielorodzinnego do niskoemisyjnego 

urządzenia grzewczego, przysługuje dodatkowa dotacja w wysokości określonej w §13. 

2. Budynek wielorodzinny to budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż dwa lokale mieszkalne. 

§ 10.1. Przedmiotem dofinansowania są planowane inwestycje polegające na zastosowaniu w budynku 

wielorodzinnym  niskoemisyjnego urządzenia grzewczego  opartego na następujących źródłach ciepła: 

1) ciepło sieciowe; 

2) odnawialne źródła energii; 

3) energia elektryczna: 

4) paliwa gazowe. 

2. W przypadku gdy dostawca ciepła sieciowego potwierdzi w drodze zaświadczenia, że jest możliwość 

podłączenia budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej bądź że taka możliwość wystąpi w ciągu 

12 miesięcy, dotacja może zostać udzielona na zastosowanie źródeł ciepła określonych w pkt 1 lub 2. 
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3. W przypadku gdy dostawca ciepła sieciowego potwierdzi w drodze zaświadczenia brak możliwości 

podłączenia budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej bądź brak wystąpienia możliwości podłączenia 

w ciągu 12 miesięcy, dotacja może zostać udzielona na zastosowanie źródeł ciepła określonych w pkt 2, 

3 lub 4. 

4. Dla budynków, w których co najmniej 50% lokali wykorzystuje inne źródło ciepła niż ciepło sieciowe, 

możliwe jest udzielenie dotacji na dowolne  źródło ciepła określone w ust. 1, pod warunkiem całkowitej 

likwidacji w budynku wielorodzinnym, źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym. 

§ 11. Dotacja dla inwestycji, o których mowa w § 2 pkt 2, w zakresie ograniczenia niskiej emisji, poprzez 

wymianę źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, w szczególności kotłów lub pieców węglowych, na 

niskoemisyjne urządzenia grzewcze, może zostać udzielona gdy: 

1) wnioskiem zostaną objęte inwestycje, przeprowadzone jedynie w lokalach budynku wielorodzinnego, które 

służą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych; 

2) lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym objęte wnioskiem są wyposażone lub korzystają jedynie ze 

sprawnego technicznie, użytkowanego, trwale związane z obiektem budowlanym źródła ogrzewania 

opalane paliwem stałym; 

3) wniosek o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 24 złożony zostanie przed likwidacją źródła ogrzewania 

opartego na paliwie stałym, którego istnienie potwierdzone zostanie przez przedstawiciela Urzędu Miasta 

Bydgoszczy w trakcie oględzin; 

4) inwestycja polegająca na zastosowaniu w budynku wielorodzinnym niskoemisyjnego urządzenia 

grzewczego zostanie przeprowadzona  po podpisaniu umowy z Miastem Bydgoszcz; 

5) po zrealizowaniu kompleksowej inwestycji budynek wielorodzinny będzie wyposażony jedynie 

w niskoemisyjne urządzenie grzewcze określone w § 10 ust.1 z zastrzeżeniem § 12. 

§ 12. Od zasady trwałej likwidacji źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym można odstąpić 

w przypadku: 

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne potwierdzone opinią miejskiego konserwatora 

zabytków lub zostaną objęte ochroną miejskiego konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego 

usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym 

lub 

2) gdy zostanie zamontowana grzałka elektryczna w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia 

połączenia pieca z przewodem kominowym.  

§ 13. Dotacja może być udzielona do następujących wysokości: 

1) w przypadku gdy jest możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej bądź taka możliwość wystąpi w ciągu 

12 miesięcy, wysokość dotacji wynosi: 

a) 50% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 5.000 złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany 

paliwem stałym oraz  3.000 złotych dodatkowej dotacji na jeden lokal – za przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej wszystkich lokali budynku wielorodzinnego, w których wykorzystywano paliwo stałe 

i trwałej likwidacji wszystkich ww. urządzeń z uwzględnieniem §12 (kompleksowe podłączenie); 

b) 50% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 5.000 złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany 

paliwem stałym oraz 3.000 złotych dodatkowej dotacji na jeden lokal - za zastosowanie pomp ciepła jako 

źródła ciepła dla wszystkich lokali budynku wielorodzinnego, w których wykorzystywano paliwo stałe 

i trwałej likwidacji ww. urządzeń z uwzględnieniem §12 (kompleksowe podłączenie); 

2) w przypadku potwierdzenia braku technicznej możliwości przyłączenia budynku wielorodzinnego, do sieci 

ciepłowniczej oraz braku wystąpienia możliwości podłączenia przez 12 miesięcy: 

a) 50% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 5.000 złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany 

paliwem stałym oraz 3.000 złotych dodatkowej dotacji na jeden lokal - za zastosowanie pomp ciepła jako 

źródła ciepła dla wszystkich lokali budynku wielorodzinnego, w których wykorzystywano paliwo stałe 

i trwałej likwidacji ww. urządzeń z uwzględnieniem §12 (kompleksowe podłączenie): 
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b) 50% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 5.000 złotych na jeden  lokal dotychczas ogrzewany 

paliwem stałym oraz 2.000 złotych dodatkowej dotacji na jeden lokal – za zastosowanie systemu 

ogrzewania elektrycznego dla wszystkich lokali  budynku wielorodzinnego, w których wykorzystywano 

paliwo stałe i trwałej likwidacji ww. urządzeń z uwzględnieniem §12 (kompleksowe podłączenie); 

c) 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5.000 złotych na jeden lokal dotychczas ogrzewany 

paliwem stałym oraz 1.000 złotych dodatkowej dotacji na jeden lokal - za zastosowanie gazu jako źródła 

ciepła dla wszystkich lokali budynku  wielorodzinnego, w których wykorzystywano paliwo stałe i trwałej 

likwidacji w/w urządzeń z uwzględnieniem §12 (kompleksowe podłączenie). 

DZIAŁ V. 

Koszty kwalifikowane. 

§ 14.1. Kosztami kwalifikowanymi inwestycji o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2 są koszty poniesione na: 

1) demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, zakup i montaż węzła cieplnego i instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym zakup i montaż grzejników oraz w przypadku 

ogrzewania podłogowego zakup i montaż rur wielowarstwowych wraz z niezbędnymi instalacjami oraz 

opłata za przyłączenie; 

2) demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, oraz zakup i montaż pomp ciepła, instalacji wewnętrznej 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym zakup i montaż grzejników oraz w przypadku 

ogrzewania podłogowego zakup i montaż rur wielowarstwowych wraz z niezbędnymi instalacjami; 

3) demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, zakup i montaż pieca elektrycznego, akumulacyjnego, 

instalacji wewnętrznej, w tym grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego zakup i montaż rur 

wielowarstwowych wraz z niezbędnymi instalacjami; 

4) demontaż ogrzewania opartego na paliwie stałym, zakup i montaż pieca gazowego, wkładu kominowego, 

instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym grzejników oraz 

w przypadku ogrzewania podłogowego zakup i montaż rur wielowarstwowych wraz z pozostałymi 

niezbędnymi instalacjami; 

2. Koszty kwalifikowane wskazane w ust.1 dotyczą inwestycji przeprowadzonych zarówno w lokalach 

mieszkalnych jak i częściach wspólnych budynku wielorodzinnego. 

§ 15. Koszty poniesione na zakup urządzeń są kosztami kwalifikowanymi tylko wówczas, gdy dotyczą 

urządzeń nowych, wykonanych fabrycznie i zamontowanych po raz pierwszy, a także spełniających wszelkie 

konieczne normy i posiadających dopuszczenia do użytkowania na terenie RP. 

§ 16. Wszelkie pozostałe koszty, nie wymienione w § 14 konieczne do poniesienia w celu przeprowadzenia 

inwestycji, uznaje się za niekwalifikowane. 

§ 17. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź 

rachunku, beneficjent dodatkowo dołącza kosztorys powykonawczy, załącznik do faktury VAT lub rachunku 

lub umieszcza adnotację na fakturze VAT lub rachunku odnośnie kosztu kwalifikowanego, potwierdzone przez 

wystawcę dokumentów. 

§ 18.1. Lokal mieszkalny/ budynek jednorodzinny/ budynek wielorodzinny może zostać objęty 

jednorazową dotacją celową na inwestycje wskazane w § 14 ust. 1. 

2. Koszty inwestycji nie mogą być dofinansowane z innych środków publicznych w takiej wysokości, aby 

łączna kwota dofinansowania przekraczała 100% kosztów kwalifikowanych. 

DZIAŁ VI. 

Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania. 

§ 19. Wniosek o przyznanie dotacji celowej dla inwestycji o których mowa w § 2  rozpatruje Prezydent 

Miasta Bydgoszczy biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

1) spełnienie warunków formalnych wniosku; 

2) celowość i efektywność wykorzystania środków publicznych; 
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3) analizę i ocenę poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia 

celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków 

publicznych. 

§ 20. Rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności, w miarę posiadanych 

środków finansowych, z uwzględnieniem kryteriów określonych w § 19. 

DZIAŁ VII. 

Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 

§ 21. Środki finansowe przeznaczone na dotacje określane są na dany rok w uchwale budżetowej, a do 

czasu jej uchwalenia - w projekcie uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. 

§ 22. Dotacja celowa dla inwestycji o których mowa w § 2 może być udzielona na pisemny wniosek 

uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 3 złożony do Prezydenta Miasta Bydgoszczy.  

§ 23. Wniosek o udzielenie dotacji powinien spełniać następujące warunki formalne: 

1) być złożony na właściwym formularzu, który stanowi Załącznik Nr 1a do Zasad; 

2) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje; 

3) być opatrzony podpisem beneficjenta; 

4) mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki; 

§ 24. Wniosek o udzielenie dotacji w szczególności zawiera: 

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację celową 

a) imię i nazwisko albo nazwę; 

b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby i adres korespondencyjny; 

c) dane kontaktowe; 

d) stan prawny nieruchomości; 

e) formę prawną Wnioskodawcy; 

f) odpowiednio PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

g) numer dowodu osobistego; 

h) rachunek bankowy; 

2) informacje o inwestycji, w tym: 

a) opis inwestycji; 

b) lokalizację inwestycji; 

c) przewidywany termin realizacji inwestycji wraz z harmonogramem prac; 

d) szacunkowy  całkowity koszt inwestycji; 

e) planowane ogrzewanie niskoemisyjne; 

f) moc nowego źródła ciepła; 

g) zakres planowanej modernizacji; 

h) informacje o przeznaczeniu nieruchomości; 

i) informacje o poprzednich zrealizowanych inwestycjach; 

3) informacje na temat samodzielnego lokalu/budynku mieszkalnego/budynku wielorodzinnego: 

a) typ budynku; 

b) ocieplenie budynku; 

c) powierzchnia użytkowa; 
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d) kubatura; 

e) całkowita ilość źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym występująca w lokalu 

mieszkalnym/budynku wielorodzinnym; 

f) planowana do likwidacji ilość źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym; 

g) moc przeznaczonych do likwidacji źródeł ogrzewania; 

h) zużycie węgla na rok; 

4) wykaz niezbędnych załączników. 

§ 25. Wzór wniosku (wraz z niezbędnymi załącznikami), o którym mowa w § 24 stanowi Załącznik Nr 1a 

do Zasad. 

§ 26. Wnioski o dotację składane są do Prezydenta Miasta Bydgoszczy w następujących terminach: 

1)  od 2 stycznia do 31 października roku budżetowego, w którym wypłata dotacji miałaby nastąpić - dla 

inwestycji o których mowa - §  2 pkt 1; 

2)  od 15 listopada do 31 grudnia roku budżetowego poprzedzającego rok wypłaty dotacji - dla inwestycji 

o których mowa - §  2 pkt 2. 

§ 27. Prezydent uprawniony jest do wyznaczania dodatkowego terminu składania wniosków, co zostanie 

ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

§ 28. W przypadku, gdy wniosek nie będzie mógł być zrealizowany w roku, wskazanym przez 

Wnioskodawcę wyłącznie z uwagi na brak środków budżetowych, zostanie on zrealizowany w latach 

następnych, o czym Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany. 

§ 29.1. W przypadku złożenia wniosku, który jest niekompletny, wnioskodawca w terminie 14 dni od 

doręczenia wezwania do jego uzupełnienia, jest obowiązany uzupełnić brakujące dane. 

2. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni wniosku w sposób wskazany w wezwaniu w oznaczonym terminie, 

wniosek pozostawiony zostaje bez rozpatrzenia. 

§ 30.1. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzieleniu dotacji celowej i jej rozliczenia Prezydent 

Miasta Bydgoszczy zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej: 

1) informacje o każdorazowej możliwości ubiegania się o przyznanie dotacji na realizację inwestycji 

określonych w  § 2; 

2) wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej. 

2. Informacje, o których mowa, zamieszcza się na okres 1 miesiąca. 

§ 31. Dotacja z budżetu Miasta przyznana jest na dany rok i uruchamiana w trybie refundacji poniesionych 

i odpowiednio udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji, do wysokości kwot określonych 

w umowie. 

§ 32. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy.  

§ 33.1. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, umowa w sprawie udzielenia dotacji 

celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska powinna określać 

w szczególności: 

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki 

dotacji; 

2) termin rozliczenia dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada roku budżetowego; 

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, w szczególności sposób udokumentowania wykonania 

inwestycji i jej kosztów oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten 

nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w stosownych przepisach; 

§ 34.1. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) wykorzystywania przyznanej dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem; 
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2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym zmniejszenia zakresu rzeczowego 

realizowanej inwestycji, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków 

i zaleceń pokontrolnych; 

3) jeżeli podmiot dotowany przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego 

umowa; 

4) jeżeli podmiot dotowany odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez podmiot 

dotujący nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 

5) niezachowania trwałości projektu o którym mowa w § 37 ust. 3 pkt 3; 

6) stwierdzenia przedłożenia przez wnioskodawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów 

albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania 

dotacji celowej z budżetu miasta. 

2. Rozwiązując umowę, podmiot dotujący określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku 

stwierdzenia zaistnienia którejś z okoliczności, wskazanej w ust. 1, w terminie 15 dni od dnia rozwiązania 

umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia 

przekazania dotacji z budżetu Miasta oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. 

§ 35. Umowy zawarte zgodnie z zapisami uchwały Nr IV/21/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 

2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z późn. zm., realizowane są 

i rozliczane zgodnie z jej zapisami i obowiązują do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

§ 36.1. Refundacja poniesionych wydatków dokonywana będzie po zakończeniu realizacji inwestycji na 

podstawie: 

1) sprawozdania z realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska złożonego Prezydentowi Miasta 

Bydgoszczy, według wzoru sprawozdania, stanowiącego Załącznik Nr 2a do Zasad – wraz z wymaganymi 

dokumentami w szczególności: 

a) protokołem uruchomienia instalacji niskoemisyjnego urządzenia grzewczego wystawionego przez 

uprawnionego instalatora; 

b) umową zawartą z dystrybutorem niskoemisyjnego źródła ciepła; 

c) protokołem potwierdzającym stałe odłączenie źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym – opinia 

kominiarska; 

d) oświadczeniem o likwidacji wszystkich źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym; 

e) oświadczeniem właściciela lokalu mieszkalnego/budynku jednorodzinnego/budynku wielorodzinnego 

o zachowaniu trwałości projektu przez okres 5 lat od daty zakończenia inwestycji, w czasie którego 

w lokalu mieszkalnym będzie wykorzystywane jedynie niskoemisyjne urządzenie grzewcze; 

2) faktur określających koszty poniesione na realizację inwestycji; 

3) protokolarnego odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Prezydenta Miasta Bydgoszczy wykonanych 

prac. 

2. Dokumenty składane powinny być w oryginale oraz kserokopii (1 egz.), potwierdzonej przez 

upoważnionego pracownika za zgodność z oryginałem. 

3. Na przedstawionych oryginałach faktur oraz kserokopiach wprowadza się adnotację o wysokości 

udzielonej dotacji ze środków budżetu miasta. 

§ 37.1. Dotowany zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków otrzymanych z dotacji oraz 

wydatków dokonywanych z tych środków, a także do prowadzenia stosownej dokumentacji, zgodnie z zawartą 

umową, w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez podmiot dotujący kontroli wykorzystania dotacji pod 

względem rzeczowym i finansowym. 

2. Prezydent Miasta Bydgoszczy sprawuje kontrolę nad prawidłową realizacją wykonania zapisów uchwały 

przez osoby lub podmioty przez niego upoważnione. 
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3. Osoby i podmioty upoważnione do kontroli są uprawnione do kontrolowania sposobu wykorzystania 

dotacji, w szczególności poprzez: 

1) żądanie złożenia wyjaśnień, dokumentów i sprawozdań; 

2) sprawdzanie sposobu wykonania inwestycji; 

3) przeprowadzenie kontroli trwałości projektu, zgodnie z zapisami umowy. 

DZIAŁ VIII. 

Pomoc de minimis. 

§ 38.  W przypadku ubiegania się o dotację przez przedsiębiorcę stanowić ona będzie pomoc de minimis 

lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie a jej udzielenie następować będzie na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu 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, 

24.12.2013, str. 1), Rozporządzeniu 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 dnia 24.12., str. 9) wraz ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Komisji 

(UE) nr 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013, 

Rozporządzenie 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. L 190 z 28.06.2014, str.45).  

§ 39.  Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w  rolnictwie lub rybołówstwie 

jest zobowiązany przedłożyć: 

1) wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie z ostatnich trzech lat podatkowych, bądź oświadczenia o nieotrzymaniu powyższej pomocy 

w tym okresie, 

2) informacje na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) albo 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. Nr 121, poz. 810). 
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Załącznik Nr 1a  

do Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie  

kosztów realizacji inwestycji z zakresu usuwania azbestu 

Prezydent Miasta Bydgoszczy 

za pośrednictwem 

Wydziału Zintegrowanego Rozwoju  

Urzędu Miasta Bydgoszczy  

ul. Grudziądzka 9-15 

85-130 Bydgoszcz 

Nr 

Data wpływu 

WNIOSEK 

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z 

zakresu ograniczenia niskiej emisji 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. 
Imię i nazwisko 
albo nazwa 

wnioskodawcy  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

2. 

Adres miejsca 

zamieszkania 

albo adres 

siedziby 

miasto ……………………………………………………………………….  
kod pocztowy ..………………………. 
ulica 

…………………………………………………………………………………………  
nr ………………………. 

3. 

Adres 

korespondencyjn

y jeżeli inny niż 

zamieszkania 

miasto ……………………………………………………………………….  
kod pocztowy ..………………………. 
ulica 

…………………………………………………………………………………………  
nr ………………………. 
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4. Dane kontaktowe 

imię i nazwisko 

…………………………………………………………………………………………

…………… 
telefon 

…………………………………………………………………….……………………

………… 
e-mail  

…………………………………………………………………………………………

……..…… 

5. 

Stan prawny 

nieruchomości 

(własność, 

współwłasność) 

Wnioskodawca jest: 
□ - właścicielem nieruchomości;     □ - współwłaścicielem nieruchomości; 
 □ - najemcą                      □ - inne 

6. 
Forma prawna 

wnioskodawcy 

□ – osoba fizyczna;   

□ – osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą; 

□ – pełnomocnik wskazany przez właściciela 

lokalu mieszkalnego/budynku 

wielorodzinnego;   

7. 
Pesel/NIP, nr 

dowodu 

osobistego 

PESEL 

…………………………………………………………………………………………

………… 
NR DOWODU 

OSOBISTEGO……………………………………………………………….  
WYDANY 

PRZEZ……………………………………………………………………………... 
REGON ………………………………………………… 

NIP…………………………………… 

8. 

Rachunek 

bankowy, na 

który należy 

przekazać dotację 

                          

imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku 
…………………………………………………………………………………………

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

…… 

II. INFORMACJA O INWESTYCJI 
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1. 

Opis inwestycji 

(informacja 

o głównym źródle 

ciepła dla 

budynku, zakres 

rzeczowy instalacji 

oraz opis 

technologii 

planowanej do 

realizacji) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. 
Lokalizacja 

inwestycji 

dzielnica 

………………………………………………………………………………………

…… m. Bydgoszczy 
ulica ………………………………………………………… nr 

………………………. 

3. 

Przewidywany 

termin realizacji 

inwestycji wraz 

z harmonogramem 

prac w ujęciu 

kwartalnym 

rozpoczęcie …………………………      
 

zakończenie ………………………………………………… 

4. 
Szacunkowy 

całkowity koszt 

inwestycji 
…………………………………………………… zł brutto 

5. 
Planowane 

ogrzewanie 

niskoemisyjne 

□ – podłączenie do sieci ciepłowniczej      □ – 

ogrzewanie gazowe 

□ – ogrzewanie elektryczne                       □ – 

pompa ciepła 
6. 

Moc nowego 

źródła ciepła 
………………………………………………[kW/ MW] 

7. 

Zakres planowanej 

modernizacji 

systemu 

ogrzewania 

□ – wymiana kotła/pieca       

□ – wymiana kotła/pieca i instalacji (c.o., 

c.w.u.) 

□ – wymiana kotła/pieca i instalacji (c.o., 

c.w.u.), pełna termomodernizacja budynku 

□ – wymiana kotła/pieca oraz 

……………………………………………......

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

………………………………………………

………………………………………………

…. 
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8. 
Informacja 

o przeznaczeniu 

nieruchomości 

Czy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej? 
□ – tak          □ – nie 

9. 

Informacja 

o poprzednich 

zrealizowanych 

inwestycjach, na 

które otrzymano 

środki publiczne  
(lokalizacja) 

………………………………………………………………………………………

……………… 
 

………………………………………………………………………………………

……………… 
 

………………………………………………………………………………………

……………… 

III. INFORMACJA NA TEMAT LOKALU MIESZKALNEGO / BUDYNKU JEDNORODZINNEGO / 

BUDYNKU WIELORODZINNEGO 

1. Typ budynku 

□ – wolnostojący                 □ – bliźniak                 

□ – inny 

□ – szeregowiec                  □ – kamienica 

2. 
Ocieplenie 

budynku 

□ – budynek dobrze ocieplony                  

□ – budynek nieocieplony                  

□ – budynek słabo ocieplony 

3. 

Powierzchnia 

użytkowa 
(dotyczy 

lokalu/budynku 

mieszkalnego, 

w którym nastąpi 

wymiana 

ogrzewania) 

………………………………………….….[m2]    

4. 
Kubatura 
(powierzchnia x 

wysokość) 

……………………………………………..[m3]    

5. 

Całkowita ilość 

źródeł ogrzewania 

opalanych 

paliwem stałym 

występująca 

w lokalu 

mieszkalnym/budy

nku 

wielorodzinnym 

Ilość………………………………….. 
 

Rodzaj kotła/pieca 
□ – piec kaflowy                 □ – piec węglowy             □ – piec klasy 5     
□ – kominek     
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6. 

Planowana do 

likwidacji ilość 

źródeł ogrzewania 

opalanych 

paliwem stałym 

Ilość………………………………….. 
 

Rodzaj kotła/pieca 
□ – piec kaflowy                 □ – piec węglowy             □ – piec klasy 5     
□ – kominek     

7. 

Moc 

przeznaczonych do 

likwidacji źródeł 

ogrzewania 

opalanych 

paliwem stałym 

………………………………………………[kW/ MW] 

8. 
Zużycie węgla na 

rok 
………………………………………………[tony/rok] 

IV.  Oświadczam/y, iż: 

1) Jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę 

dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla 

uzyskania dotacji celowej z budżetu miasta wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – 

Kodeks karny; 

2) Zapoznałem się z treścią uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji , dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku oraz że 

akceptuję zawarte w niej zapisy; 

3) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin przez dotującego przed realizacją inwestycji, po jej 

zakończeniu oraz przeprowadzenie kontroli trwałości inwestycji; 

4) Nieruchomość, w związku z którą ubiegam się o udzielenie dotacji  jest wykorzystywana do prowadzenia 

działalności gospodarczej, w związku z czym składam dokumenty i informacje przedstawiane przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis. 

V.  Do wniosku dołączam/y   

□ dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji; 

□ pełnomocnictwo  do reprezentowania właścicieli/współwłaścieli/ budynku wielorodzinnego; 

□ pełnomocnictwo (ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa); 

□ kopia dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), jeżeli jest wymagany lub oświadczenie 

wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany ww. dokument; 

□ oświadczenie wystawione przez operatora sieciowego dystrybucji gazu o niekorzystaniu z gazu do celów 

grzewczych – jeżeli dotyczy; 

□ dokument potwierdzający stosowanie ogrzewania węglowego, jako jedynego źródła ogrzewania – opinia 

kominiarska; 

□ kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy w tym okresie – dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez 

względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze 

rolnym lub w sektorze rybołówstwa ; 
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□ informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, zgodnie 

z rozporządzeniem 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.) – dotyczy 

wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-

prawną oraz sposób finansowania – wg załączonego wzoru; 

□ zgoda właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji ; 

□ oświadczenie woli o podłączeniu wszystkich lokali budynku wielorodzinnego do niskoemisyjnego 

urządzenia grzewczego (dotyczy budynków wielorodzinnych w przypadku kompleksowego podłączenia); 

□ zgoda na udostępnienie lokalu  budynku wielorodzinnego celem przeprowadzenia kontroli przez 

upoważnionych pracowników Urzędu Miasta (dotyczy budynków wielorodzinnych w przypadku 

kompleksowego podłączenia); 

□ zaświadczenie o możliwości / braku możliwości * przyłączenia budynku wielorodzinnego do sieci 

ciepłowniczej; 

□ umowa o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej ( dotyczy kompleksowego podłączenia budynku 

wielorodzinnego); 

□ klauzula informacyjna 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/670 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 „RODO”), Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

o przysługujących Pani/Panu prawach. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz 

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pl 

lub pisemnie na adres: 

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. 

4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów 

powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, 

w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a.Dostępu do swoich danych osobowych. 

b.Poprawiania swoich danych osobowych. 

c.Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  

w przypadku: 

i.zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, 

ii.potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do 

ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 
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d.Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

………………………………………………………………… 

podpis wnioskodawcy 

□ zgoda na przetwarzanie danych teleadresowych – wg załączonego wzoru; 

telefon …………………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………… 

Podanie informacji w zakresie: nr telefonu i adres e-mail nie jest obowiązkowe. Ich podanie jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu 

Miasta Bydgoszczy z wnioskodawcą. Jesteście Państwo uprawnieni do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na odstawie zgody przed jej 

cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć pisemne oświadczenie w miejscu składania 

wniosku. 

       

………………………………………………………………… 

podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2a  

do Zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie  

kosztów realizacji inwestycji z zakresu usuwania azbestu 

Prezydent Miasta Bydgoszczy 

za pośrednictwem     

Wydziału Zintegrowanego Rozwoju 

Urzędu Miasta Bydgoszczy 

ul. Grudziądzka 9-15 

 85-130 Bydgoszcz 

Nr 

Data wpływu 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji 

 Umowa dotacji 
Umowa dotacji nr …………………………………………………. 

z dnia………………………………………………………………... 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. 

Imię i nazwisko 

(nazwa) 

wnioskodawcy 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. 
Adres 

wnioskodawcy 

miasto ………………………………………………………………………. Kod 

pocztowy..………………………. 

ulica 

………………………………………………………………………………………

… nr ………………………. 

3. Dane kontaktowe 

imię i nazwisko 

………………………………………………………………………………………

……………… 

tel. 

…………………………………………………………………….…………………

…………………………… 

e-mail  

………………………………………………………………………………………

………..……………… 

4. Adres inwestycji 

miasto ………………………………………………………………………. Kod 

pocztowy..………………………. 

ulica 

………………………………………………………………………………………

… nr ………………………. 
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5. 

Oświadczenie 

Wnioskodawcy 

o likwidacji 

wszystkich źródeł 

ciepła 

Ja, 

………………………………………………………………………………………

………….oświadczam, 

(imię, nazwisko) 

że zlikwidowałam/em wszystkie/pozostały …………… źródła/o ciepła opalane 

paliwem stałym w lokalu mieszkalnym / budynku wielorodzinnym położonym 

w Bydgoszczy przy ul. …………………………………………….. 

…podpis………………………………………………………Bydgoszcz,  dnia 

Dnia..……………………………………………… 

 

 

6. 

Oświadczenie 

właściciela lokalu 

mieszkalnego/ 

budynku 

wielorodzinnego 

o zachowaniu 

trwałości projektu 

według zapisów 

umowy 

Ja, 

………………………………………………………………………………………

………….oświadczam, 

(imię, nazwisko) 

że zapoznałem się z zapisami umowy dotyczącymi zachowania trwałości projektu  

w lokalu mieszkalnym / budynku wielorodzinnym położonym w Bydgoszczy przy 

ul. …………………………………………….. i zobowiązuje się je stosować. 

…podpis………………………………………………………Bydgoszcz,  dnia 

7. 

Oświadczenie 

o znajomości 

odpowiedzialności 

karnej za 

przedłożenie 

fałszywych lub 

stwierdzających 

nieprawdę  

dokumentów 

Ja, 

………………………………………………………………………………………

………….oświadczam, 

(imię, nazwisko) 

że znana jest mi odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub 

stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia 

dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dotacji celowej 

z budżetu miasta wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – 

Kodeks karny 

…podpis………………………………………………………Bydgoszcz,  dnia 

Jest mi znana 

8. 

Oświadczenie 

o uniknięciu 

podwójnego 

dofinansowania 

Ja, 

………………………………………………………………………………………

………….oświadczam, 

(imię, nazwisko) 

że koszty inwestycji nie były i nie będą dofinansowane z innych środków 

publicznych w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania przekraczała 

100 % kosztów kwalifikowanych. 

 

…podpis………………………………………………………Bydgoszcz,  dnia 

II. ROZLICZENIE ZADANIA 

1. Zestawienie faktur 

Data Nr faktury/rachunku 
Kwota dokumentu księgowego 

(brutto) 
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2. 

Dokumenty  

z zakończenia 

inwestycji 

□ faktury VAT określające koszty poniesione 

na realizację inwestycji 

□ protokół podłączenia i uruchomienia 

urządzenia grzewczego przez uprawnionego 

instalatora lub operatora sieciowego 

□ umowa zawarta z operatorem sieciowym na 

dostawę ciepła, gazu lub energii elektrycznej 

□ protokół potwierdzający stałe odłączenie 

źródła/eł  ogrzewania opalanych paliwem 

stałym – opinia kominiarska 
 

 

………………………………………………………………… 

podpis wnioskodawcy 
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