
C. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (Wniosek nie zostanie rozpatrzony bez załączników C.1 oraz C.2).
1. Zgoda właściciela budynku/lokalu mieszkalnego na zmianę systemu grzewczego (dotyczy Najemcy).
2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej z Zakładu Gazowniczego (w przypadku ogrzewania gazowego).

Urząd Miasta Katowice Katowice dn. .............................

Wydział Kształtowania Środowiska 
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

W N I O S E K
DLA OSÓB FIZYCZNYCH

o udzielenie dotacji celowej 
 na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania

budynku\lokalu mieszkalnego na ogrzewanie proekologiczne

Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z Uchwałą Nr XLIII/984/22 z dnia 27.01.2022r.,
      oraz Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Katowice

Nr 2240/2022 z dnia 18.02.2022r.

A. WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy 4. Nr telefonu 

2. Ulica, nr budynku / lokalu 5. PESEL  Wnioskodawcy

3. Miejscowość, kod pocztowy 6. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Wnioskodawcy

B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1. Ulica, nr budynku / lokalu mieszkalnego 6. Rok wybudowania budynku 

7. Ilość pieców na paliwo stałe, które zostaną zlikwidowane

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

5. Nr księgi wieczystej lub nr działki oraz karty mapy (Właściciel)

10. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

2 .Właściciel - lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego *            
                                                                                                    
    Najemca – lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego *

4 . Zobowiązuję się do wykonania i rozliczenia inwestycji, nie           
     później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.                       
            

9. Tryb płatności KASA \ KONTO (podać numer) *                                    
                                                                                                        
  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _



D. Po  zawarciu  Umowy  z  Miastem  Katowice  o  przyznanie  dotacji  celowej  oraz  po 
zakończeniu prac związanych ze zmianą ogrzewania zobowiązuję się uzupełnić wniosek o:

W przypadku:

E. UWAGI.
1. DOTACJĘ NALEŻY ROZLICZYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 6 MIESIĘCY 

OD DNIA PODPISANIA UMOWY Z MIASTEM KATOWICE.
2. Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana jest  

Umowa pomiędzy Miastem Katowice a Wnioskodawcą.  Wypłata przyznanej dotacji celowej, nastąpi po 
złożeniu  kompletnego  wniosku  wraz  z  wszystkimi  załącznikami  (pkt  D), zakończeniu  prac  oraz  po 
przeprowadzeniu  kontroli  przez  pracowników Urzędu  Miasta  Katowice  –  Wydziału  Kształtowania 
Środowiska.

3. Kontrola  instalacji  grzewczej  przez  Urząd  Miasta  następuje  po  zgłoszeniu  przez  Wnioskodawcę 
zakończenia  inwestycji,  oraz  po  zlikwidowaniu  wszystkich  pieców  opalanych  paliwem  stałym  we 
wnioskowanym budynku/lokalu mieszkalnym, a w przypadku ogrzewania elektrycznego - usunięcia rur do 
przewodu kominowego z pieca kaflowego.

4. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym prawem budowlanym.
5. Instalacja grzewcza (ogrzewanie) ma być trwale związana z obiektem budowlanym.
6. Dotacja  celowa na  pompę ciepła  do  centralnego ogrzewania  nie  obejmuje  urządzeń klimatyzacyjnych 

grzewczo-chłodzących,  pracujących  jednocześnie  jako  pompa  ciepła  lub  posiadających  nagrzewnicę 
powietrza.

7. W  przypadku  kiedy  tytuł  prawny  do  nieruchomości  przysługuje  kilku  osobom  wnioskodawca  jest 
zobowiązany do przedstawienia w formie pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli.

8. WARUNKIEM UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ W KATOWICACH JEST W PIERWSZEJ 
KOLEJNOŚCI  ZAWARCIE  UMOWY Z  MIASTEM  KATOWICE.  WSZELKICH  ZAKUPÓW 
MATERIAŁÓW  I  USŁUG  NA  INWESTYCJĘ,  MOŻNA  DOKONAĆ  PO  ZAWARCIU 
POWYŻSZEJ UMOWY.

Informuję,  że  do  tej  pory  nie  korzystałem(am)/korzystałem(am)  z  dofinansowania  (dotacji),  które 
zostało  przyznane  przez  Miasto  Katowice  na  zmianę  systemu  grzewczego  we  wnioskowanym 
budynku/lokalu mieszkalnym.

Informuję,  że  zapoznałem(am)  się  z  Uchwałą  Rady  Miasta  Katowice  Nr  XLIII/984/22 z  dnia 
27.01.2022r., oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 2240/2022 z dnia 18.02.2022r.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku powyżej.

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

1.Ogrzewania elektrycznego:                                                                   
a) Umowę z Rejonu Energetycznego.                                                        
b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice)

4.Ogrzewania na pompę ciepła do centralnego ogrzewania:                            
a) Protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) inwestycji 
oraz oświadczenie wykonawcy, że inwestycja została wykonana zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego                                                                
b) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice)

2.Ogrzewania gazowego:                                                                         
a) Umowę na dostawę gazu z Zakładem Gazowniczym.                               
b) Opinię kominiarską końcową.                                                               
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice)

5.Ogrzewania na kocioł z podajnikiem na pellet :                                           
a) Protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie (odbiór) inwestycji.    
b) Opinię kominiarską końcową.                                                               
c) Aktualne zaświadczenie spełniające wymogi Ekoprojektu wydane przez 
jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej

3.Ogrzewania z sieci zdalaczynnej:                                                           
a) Umowę na dostawę ciepła.                                                                   
b) Protokół zdawczo-odbiorczy określający zakończenie(odbiór) inwestycji.     
c) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice)

jednostki akredytującej w Europie (European co-operation for Accreditation).    
d) Faktury, rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy z Miastem Katowice).



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) – zwanego dalej RODO - informuję, że:

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent  Miasta  Katowice  z  siedzibą 
w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.

2 Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 
Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 
sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

3 Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  udzielenia  dotacji  celowej  na  zmianę 
systemu  ogrzewania/zainstalowania  odnawialnego  źródła  energii/  usunięcia  wyrobów 
zawierających azbest  z budynku/lokalu mieszkalnego na podstawie art.  403 ustawy Prawo 
ochrony środowiska w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązkiem prawnym ciążącym 
na administratorze.

4 Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji 
międzynarodowej.

5 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

6 Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  5  lat  licząc  od  dnia  ostatecznego 
zakończenia sprawy.

7 Posiada Pani/Pan prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania.

8 Posiada  Pani/Pan prawo wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego,  gdy uzna Pani/Pan,  że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na 
adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych 
osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o udzielenia dotacji celowej na zmianę systemu 
ogrzewania/zainstalowania  odnawialnego źródła  energii/  usunięcia  wyrobów zawierających 
azbest z budynku/lokalu mieszkalnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest 
brak możliwości rozpatrzenia ww. wniosku.

10 Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie  będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

11 Podanie  przez  Panią/Pana  danych  w  zakresie  numeru  telefonu  jest  dobrowolne  i  służy 
ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.


