
 

 

UCHWAŁA NR XXX/125/2021 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji 

zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych 

z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2020.713 ze 

zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21, art. 403 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz.U.2020.1219 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Celem poprawy stanu jakości powietrza na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, przyjmuje się 

„Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych opalanych paliwem 

stałym o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 10 lat, na urządzenia grzewcze zasilane 

gazem, energią elektryczną w tym pompy ciepła stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Żagań 

Adam Matwijów 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2021 r.

Poz. 1055



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXX/125/2021 

Rady Miasta Żagań 

z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

 

Regulamin udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających 

do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami 

grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim 

Rozdział 1. 

Cel dofinansowania 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania 

dotacji na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych, położonych na terenie Gminy 

Żagań o statusie miejskim, przez wymianę istniejącego urządzenia grzewczego, opalanego paliwem stałym, 

o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 10 lat, na urządzenie grzewcze zasilane gazem, 

energią elektryczną lub pompy ciepła. 

Rozdział 2. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się przyznanie dotacji 

§ 2. 1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wymianie istniejącego urządzenia grzewczego, 

opalanego paliwem stałym, o sprawności poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 10 lat, na urządzenie 

grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną lub pompą ciepła, następować będzie w formie dotacji celowej, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dotacja przeznaczona 

jest dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. osób fizycznych, które dysponują 

prawem własności do nieruchomości mieszkalnej oraz wspólnot mieszkaniowych. 

2. Beneficjentem ubiegającym się o dotację na realizację zadania może być: 

a) właściciel nieruchomości mieszkalnej, w zabudowie jednorodzinnej, który posiada w swoim budynku 

indywidualne urządzenie grzewcze, opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80% lub 

użytkowane dłużej niż 10 lat, 

b) właściciel lokalu mieszkalnego w zabudowie wielu lokalowej, który posiada w swoim lokalu indywidualne 

urządzenie grzewcze, opalane paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowane dłużej niż 

10 lat, 

c) wspólnoty mieszkaniowe, które posiadają własną kotłownię, wyposażoną w urządzenie grzewcze opalane 

paliwem stałym, o sprawności poniżej 80% lub użytkowane dłużej niż 10 lat. 

Rozdział 3. 

Przedmiot dofinansowania 

§ 3. 1. Dotację celową na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych, 

położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, poprzez wymianę istniejącego urządzenia 

grzewczego, opalanego paliwem stałym, o sprawności poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 10 lat, na 

urządzenie zasilane gazem, energią elektryczną lub pompą ciepła, przeznacza się na pokrycie kosztów 

związanych z zakupem urządzenia grzewczego zasilanego gazem, urządzeń wykorzystujących energię 

elektryczną do celów grzewczych, w tym pompy ciepła. 

2. Dopuszcza się posiadanie w lokalu mieszkalnym jednego urządzenia grzewczego na drewno typu 

kominek, pod warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada 

wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. Urządzenie takie 

stanowi dodatkowe źródło ciepła o walorach dekoracyjnych. 

3. W przypadku udzielenia dotacji na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego, opalanego paliwem 

stałym, o sprawności poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 10 lat, wymagana jest jego całkowita 

likwidacja. 
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§ 4. 1. Datacja na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego na urządzenie zasilane gazem, energią 

elektryczną lub pompą ciepła, zostaje udzielona Beneficjentowi wyłącznie na pokrycie kosztów, o których 

mowa w § 3 ust. 1. Urządzenie grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną lub pompa ciepła muszą być 

fabrycznie nowe (nieużywane) oraz posiadać co najmniej dwuletnią gwarancję udzieloną przez producenta. 

Rozdział 4. 

Tryb udzielania dofinansowania 

§ 5. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek Beneficjenta. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Nabór wniosków o udzielenie dotacji ustala się w terminie od 1 stycznia  do 31 stycznia każdego roku. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wniosku, Beneficjent zobowiązany jest je 

uzupełnić w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Urząd Miasta Żagań o braku w dokumentacji 

i obowiązku jego uzupełnienia. W przypadku nie dochowania wyznaczonego terminu do uzupełnienia wniosku, 

wniosek zostanie odrzucony. 

5. Beneficjent, występując o przyznanie dotacji do wymiany istniejącego urządzenia grzewczego na 

urządzenie grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną lub pompę ciepła, o których mowa w § 3 ust. 1, 

w wyznaczonym terminie, zobowiązany jest złożyć: 

a) wypełniony formularz wniosku, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu, 

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości. 

6. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, występujący w imieniu wspólnoty zarząd lub zarządca 

nieruchomości, do wniosku zobowiązany jest dołączyć: 

a) dokument potwierdzający prawo do reprezentowania właścicieli nieruchomości w realizacji zadania objętego 

dotacją, 

b) zgodę mieszkańców na zmianę urządzenia służącego ogrzewaniu, wyrażoną w formie uchwały, wydaną 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 

c) zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczonej przez zarząd lub zarządcę nieruchomości. 

7. O zakwalifikowaniu wniosków do przyznania dotacji, decyduje kolejność ich złożenia, 

z uwzględnieniem daty oraz godziny wpływu do urzędu. Decydujące będzie stwierdzenie zarejestrowania 

wniosku w punkcie przyjęcia wniosku przez pracownika Urzędu Miasta Żagań lub moment rejestracji wniosku 

w systemie informatycznym Urzędu Miasta Żagań 

8. Poprawność złożonych wniosków pod względem formalnym zostanie przeprowadzona przez 

wyznaczoną przez Burmistrza Miasta Żagań komisję. Na podstawie weryfikacji formalnej, zostanie stworzona 

lista wniosków, obejmująca wnioski spełniające kryteria formalne oraz wnioski, co do których zajdzie 

konieczność uzupełnienia. W przypadku nie uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie, będzie on 

usuwany z listy, a opróżnione miejsce na liście zastąpione zostanie kolejnym oczekującym wnioskiem. 

9. Beneficjenci, którzy złożyli wniosek o dotację na wymianę istniejącego urządzenia grzewczego na 

urządzenie grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną lub pompę ciepła, otrzymają pisemne zawiadomienie 

o ujęciu wniosku na liście wniosków zakwalifikowanych lub konieczności uzupełnienia wniosku. W przypadku 

stwierdzenia braków formalnych, nie podlegających uzupełnieniu Beneficjent zostanie powiadomiony 

o odrzuceniu wniosku i powodach odrzucenia wniosku. Do informacji o odrzuceniu wniosku nie będzie 

przysługiwało odwołanie. 

10. Podstawą do rozpoczęcia zadania oraz udzielenia dotacji na wymianę istniejącego urządzenia 

grzewczego opalanego paliwem stałym na urządzenie zasilane gazem, energią elektryczną lub pompę ciepła, 

będzie umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta Żagań a Beneficjentem. 
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11. Beneficjent, z którym zostanie podpisana umowa o dotację na wymianę urządzenia grzewczego, 

zasilanego paliwem stałym na urządzenie zasilane gazem, energią elektryczną lub pompę ciepła jest 

zobowiązany zrealizować zadanie w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego, w którym 

została udzielona dotacja. W przypadku zaistnienia opóźnienia realizacji zadania, powstałego bez winy 

Beneficjenta, możliwa będzie zmiana terminu realizacji zadania, jednak na termin nie dłuższy niż 30 listopada 

danego roku kalendarzowego, w którym została udzielona dotacja. 

Rozdział 5. 

Zasady finansowania oraz rozliczania 

§ 6. 1. Przyznawanie dotacji celowej na wsparcie finansowania wymiany istniejącego urządzenia 

grzewczego, opalanego paliwem stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 

10 lat, na urządzenie grzewcze zasilane gazem, energią elektryczną lub pompę ciepła, odbywa się do wysokości 

środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Żagań o statusie miejskim w danym roku 

kalendarzowym. 

2. W przypadku wyczerpania środków budżetowych w danym roku, przewidzianych na realizację zadania 

oraz niezrealizowania listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji, w roku następnym lista 

tworzona będzie na nowo i wymagane będzie ponowne złożenie wniosku, na zasadach określonych w rozdziale 

4 regulaminu. 

3. Dla Beneficjentów, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. a oraz lit. b, określa się dotację w wysokości do 50% 

faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie przekraczających kwoty 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 

00/100). Kwotę dotacji zaokrągla się do pełnych złotych. 

4. Dla Beneficjentów, o których mowa w § 2 ust. 2 lit. c, określa się dotację w wysokości do 50% 

faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie przekraczających kwoty 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć 

tysięcy 00/100). Kwotę dotacji zaokrągla się do pełnych złotych. 

5. Dotacja celowa na wsparcie finansowania wymiany istniejącego urządzenia grzewczego, zasilanego 

paliwem stałym na urządzenie zasilane gazem, energią elektryczną lub pompę ciepła, nie obejmuje kosztów 

poniesionych przed zawarciem umowy na dofinansowanie, zawartej między Gminą Żagań o statusie miejskim 

a Beneficjentem. 

6. Beneficjent, w terminie 7 dni od zakończenia zadania, ma obowiązek dostarczyć: 

a) informację o zrealizowaniu zadania - zgodnie z załącznikiem nr 3 do regulaminu, 

b) kserokopie faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 

regulaminu, wraz z dowodem zapłaty, 

c) dokument uprawniający do realizacji zadania, jeżeli wymaga jest odrębnymi przepisami prawa, w tym 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

7. Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych nastąpi w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zrealizowania 

zadania przez Beneficjenta. 

8. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji rozliczeniowej, Beneficjent zobowiązany jest do 

dostarczenia dokumentacji w wyznaczonym przez Urząd Miasta Żagań terminie. 

9. Wypłata dotacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji przedłożonej dokumentacji 

rozliczeniowej. Wypłata dotacji nastąpi na konto bankowe wskazane przez Beneficjenta we wniosku 

o udzielenie dotacji. 

10. Beneficjent nie otrzyma dofinansowania, jeżeli: 

a) nie zrealizuje zadania w wyznaczonym terminie, 

b) nie dokona rozliczenia zadania, w tym nie uzupełni na wezwanie dokumentacji rozliczeniowej.
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Załącznik Nr 1 do regulaminu 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi 

obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. 

I.  DANE WNIOSKODAWCY (dotyczy osób fizycznych)  

Imię i Nazwisko........................................................................................................................................... 

PESEL …………...………………………………………………………….............................................. 

Seria i nr dowodu osobistego………………………………………………..…….......………………….. 

Adres zamieszkania:  

ulica .............................................................................. nr domu .......................................... miejscowość 

................................................................................... kod pocztowy .......................................................... 

nr telefonu ................................................................................................................................................... 

e-mail………………………………………………………………………………….........…………….. 

Adres do korespondencji:  

ulica ............................................................................. nr domu ........................................... miejscowość 

......................................................................................... kod pocztowy ....................................................  

Nazwa banku posiadacza rachunku …….……………………..……………………….....……………… 

Numer rachunku bankowego.……………………………………………………........………………….. 

Nazwa posiadacza rachunku……………………………………………………………………………… 

II.  DANE WNIOSKODAWCY (dotyczy wspólnot mieszkaniowych)  

Nazwa.......................................................................................................................................................... 

NIP/REGON…………...………………………….………………………………………........................ 

Adres siedziby:  

ulica ............................................................................. nr domu ........................................... miejscowość  

............................................................................................... kod pocztowy .............................................. 

Dane osoby reprezentującej Wnioskodawcę 

Imię i nazwisko:………………………………………………….…………………..…………………… 

Zajmowane stanowisko:………………………………………………………………………………….. 

nr telefonu ................................................................................................................................................... 

e-mail………………………………………………………………………………….........…………….. 

Adres do korespondencji:  

ulica .................................................................................. nr domu ...................................... miejscowość  

............................................................................................. kod pocztowy ................................................  

Nazwa banku posiadacza rachunku …….……………………..……………………….....……………… 

Numer rachunku bankowego.……………………………………………………........………………….. 

Nazwa posiadacza rachunku……………………………………………………………………………… 

III.  LOKALIZACJA ZADANIA  

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

miejscowość ………………….…………. ulica ……………………………………….…… nr ......…….... 
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Tytuł prawny do nieruchomości/lokalu*: …………………………….…………………...……………... 

Rodzaj zabudowy: jednorodzinna/wielolokalowa 

* Beneficjent do wniosku zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do 

nieruchomości (np. akt notarialny, odpis/wydruk z księgi wieczystej, prawomocne postanowienie 

o nabyciu spadku, notarialne poświadczenie dziedziczenia). W przypadku wspólnot mieszkaniowych 

należy dołączyć dokument potwierdzający prawo zarządu do reprezentowania współwłaścicieli 

nieruchomości w realizacji zadania objętego dotacja, zgodę mieszkańców na zmianę ogrzewania 

w formie uchwały, zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez zarząd. 

IV.  RODZAJ ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA  

Typ, rodzaj kotła: ………………..……………………………………..........…………………………… 

Moc kotła: …...………………………….…………………..………….........…………………………… 

Roczna ilość spalanego paliwa: ………………….………………………........…………………………. 

Inne dane techniczne: ...........................……………………………………….....……………………….. 

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

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

V.  REALIZACJA ZADANIA  

Proszę o dofinansowanie wymiany istniejącego urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym 

o sprawności cieplnej poniżej 80% lub użytkowanego dłużej niż 10 lat na: 

a) urządzenie grzewcze zasilane gazem, 

b) urządzenie wykorzystujące energię elektryczną do celów grzewczych, 

c) pompy ciepła*. 

w kwocie:……………………………(słownie:………………………………………………….……) 

Posiadam/nie posiadam pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy* 

VI.  Powierzchnia ogrzewana budynku:…………………….....................…………………..(m²) 

*niewłaściwe skreślić 

1) Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości/lokalu wskazanej/ego w pkt III wniosku.  

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

          (podpis) 

2) Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem udzielania dotacji celowej na finansowanie kosztów 

inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 

związanych z celami grzewczymi obiektów położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim.  

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

          (podpis) 

3) Oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację zadania objętego niniejszym wnioskiem. Jednocześnie 

oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania objętego dotacją  oraz wypłatę 

otrzymanej dotacji  na konto wskazane we wniosku.   

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

          (podpis) 
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4) Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z klauzulą informacyją dotyczącą ochrony danych osobowych. 

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

          (podpis) 

..…..……………………………………………… 

..………….………………………………………. 

…………………………………………………… 

(podpisy współwłaścicieli nieruchomości/lokalu)
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Załącznik Nr 2 do regulaminu 

klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO                            

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żagań, Plac Słowiański 17,  

68-100 Żagań; 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych wyznaczonego przez Administratora Danych 

Osobowych:  

      iod@um.zagan.pl 

  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie wsparcia finansowego kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Żagań o statusie miejskim; 

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych wyżej 

celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa 

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6. Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

c) a podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych. 
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** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik Nr 3 do regulaminu 

 

Informacja Beneficjenta o zrealizowaniu zadania objętego dofinansowaniem 

Imię i nazwisko/nazwa: ………………………………………………………………………………….. 

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………... 

Nr umowy:                    ………………………………………………………………………………….. 

PESEL/NIP/REGON*: ………………………………………………………………………………….. 

Informuję, iż zadanie polegające na wymianie istniejącego urządzenia grzewczego, opalanego paliwem 

stałym, o sprawności cieplnej poniżej 80%, użytkowanego dłużej niż 10 lat na: 

a) urządzenie grzewcze zasilane gazem, 

b) urządzenie grzewcze zasilane energią elektryczną, 

c) pompę ciepła* 

Zostało zrealizowane. Wymiana przeprowadzona została w budynku mieszkalnym jednorodzinnym / 

lokalu mieszkalnym / budynku mieszkalnym wielorodzinnym o numerze porządkowym ….., położonym 

w Żaganiu, przy ………………………………………. Całkowita powierzchnia lokalu, objęta 

ogrzewaniem z nowo zamontowanego urządzenia to ….m2. Zostało zamontowane urządzenie 

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

(wpisać rodzaj urządzenia, model, datę produkcji oraz datę zakupu urządzenia). 

         …………………………. 

         (podpis wnioskodawcy) 

* niepotrzebne skreślić 

Wymagane załączniki: 

1. Kserokopie dowodu zakupu oraz faktur, potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, o których 

mowa w § 3 ust. 1 regulaminu  udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji 

zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami 

grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim, wraz z dowodem 

uiszczenia zapłaty za zakup. 

2. Dokument uprawniający do realizacji zadania, wynikający z przepisów odrębnych, w tym ustawy Prawo 

budowlane, 

3. Kserokopię umowy kompleksowej na dostawę paliwa gazowego lub energii elektrycznej. 

Adnotacje urzędowe: 

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

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

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

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

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

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

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