
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/206/2020 

RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie 

powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 

Gminy Rudnik” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudnik 

uchwala: 

§ 1. W Regulaminie udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie 

Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”, stanowiącym 

załącznik do uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019 r., 

dokonuje się następujących zmian:  

1) § 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 Regulaminu otrzymują brzmienie: 

3) „kotłem gazowym kondensacyjnym lub pulsacyjnym spełniającym, w odniesieniu do ogrzewania 

pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu 

delegowanym Komisji (UE) Nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania 

energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE”; 

4) „kotłem elektrycznym indukcyjnym”; 

5) „pompą ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania 

i cwu spełniającym, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności 

energetycznej określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub Rozporządzeniu 

Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania 

energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. Pompy ciepła o podwyższonej efektywności 

energetycznej muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności 

energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 °C) na podstawie karty produktu i etykiety 

energetycznej. Pozostałe pompy ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej 

minimum A+ (dla temperatury zasilania 55 °C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej ”. 

2) Załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) Załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały; 
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4) Załącznik nr 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Ireneusz Jaśkowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/206/2020 

Rady Gminy Rudnik 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielenia dotacji   

na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik 

w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik” 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy 

Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik” 

1. Dane Wnioskodawcy – Inwestora: 

Nazwisko i imię:……………………………………..………................................................................. 

Adres zamieszkania: ulica………………………………………. nr domu/ lokalu …………..………. 

Kod pocztowy…...............................…miejscowość ………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy…………………………e-mail……………………………...……………………. 

2. Adres realizacji inwestycji (wypełnić w przypadku, gdy lokalizacja jest inna niż wskazana w pkt 1): 

ulica……………………………………. nr domu/ lokalu …………………………….………………. 

Kod pocztowy………....................… miejscowość ………………………………………………….... 

3. Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału):……………….………………...…........................ 

Rok produkcji kotła : ….…….…….…., Moc kotła: ………...………....kW, 

Ilość zużywanego opału (sezon grzewczy): …………………..……………………………, 

Źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody: tak/nie*. 

Jeżeli nie, podać sposób podgrzewania wody: energia elektryczna/gaz/inne…………………...…* 

4. Rodzaj planowanego źródła ciepła: 

4.1.Likwidacja starego źródła ciepła i jego zastąpienie:  

kotłem na paliwo stałe, spełniającym określone wymagania jakościowe, 

kotłem na biomasę (np. pellet), spełniającym określone wymagania jakościowe, 

kotłem gazowym kondensacyjnym lub pulsacyjnym, 

kotłem olejowym kondensacyjnym, 

kotłem elektrycznym indukcyjnym, 

pompą ciepła. 

Moc instalowanego urządzenia………..kW. 

5. Rodzaj budynku mieszkalnego......................................................................................................... 

(jednorodzinny, wielorodzinny, wyodrębniony prawnie lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym/wielorodzinnym)  

6. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą / nie prowadzę działalności gospodarczej* 

w budynku, którego dotyczy wniosek. Udział wydzielonej powierzchni budynku mieszkalnego przeznaczonej 

do prowadzenia działalności gospodarczej wynosi ……..% 
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Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu realizacji „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie 

Gminy Rudnik” i przyjmuję warunki w nich określone. 

2. Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Rudnik. 

3. Budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

4. Posiadam tytuł prawny do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Rudnik, zgodnie 

z oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku, w którym realizowane będzie zadanie objęte 

Programem przed jego realizacją i do 5 lat po jego realizacji przez komisję powołaną przez Wójta Gminy 

Rudnik i upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. 

6. Zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła na własny koszt, zgodnie 

z opiniami: kominiarską i instalacyjno-budowlaną. 

7. Budynek mieszkalny posiada zainstalowane stare źródło ciepła. 

8. Nowe źródło ciepła będzie podstawowym źródłem ciepła budynku. 

9. Upoważniam pracowników Urzędu Gminy Rudnik do sporządzenia kserokopii wszelkich dokumentów 

dotyczących mojego udziału w Programie. 

Załączam:  

1) Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Regulaminu; 

2) Wstępną opinię kominiarską (w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie emitorem spalin jest komin); 

3) Dokumentację fotograficzną: co najmniej 1 zdjęcie (w formie papierowej) likwidowanego źródła ciepła; 

4) Zgoda na realizację zadania (o ile jest wymagana) - Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

Wypełnienie i podpisanie wniosku jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji w ramach Programu.  
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1), informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez Wójta Gminy 

Rudnik z siedzibą w 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować pod adresem e-

mail: iodo@gmina-rudnik.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji w ramach 

programu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, przez okres niezbędny określony 

przepisami prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

……………………………………………………………………… 

podpis Wnioskodawcy 

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/206/2020 

Rady Gminy Rudnik 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielenia dotacji   

na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik 

w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik” 

 

………………………………. 

(miejscowość i data) 

……………………………………… 

               (imię i nazwisko) 

……………………………………… 

………………………………………. 

                    (adres) 

ZGODA NA REALIZACJĘ ZADANIA 

Jako właściciel / współwłaściciel / współużytkownik wieczysty / współużytkownik / współnajemca / 

zarządca / administrator * 

działki nr ..………położonej w ………………………………… przy ul. …………………………..., 

wyrażam zgodę na realizację zadania – wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła przez 

…………………………………………………………. na wskazanej wyżej nieruchomości, zgodnie 

z zasadami wynikającymi z Regulaminu. 

Wyrażam również zgodę na wykonywanie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy dotacji. 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu moich danych osobowych umieszczoną na 

stronie drugiej. 

……………………………………………………………….. 

(czytelny podpis osoby upoważnionej do udzielenia zgody)    

* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1), informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez Wójta Gminy 

Rudnik z siedzibą w 47-411 Rudnik ul. Kozielska 1. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym będzie można się skontaktować pod adresem e-

mail: iodo@gmina-rudnik.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji w ramach 

programu, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną 

powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, przez okres niezbędny określony 

przepisami prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych 

osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/206/2020 

Rady Gminy Rudnik 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielenia dotacji   

na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik 

w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik” 

 

………………………………... 

                                                                                                                      (miejscowość, data) 

Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania zrealizowanego w ramach 

„Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik” 

Data odbioru: ………………………………………. 

1. Informacje dotyczące Inwestora: 

Imię i nazwisko właściciela budynku: ………………..………………………………..………… 

Adres: …………………………………………………………………………………………….. 

2. Informacje dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………….……....……………………………………. 

Adres punktu serwisowego: ………………………………….…………tel. ……………...…….. 

3. Podstawa wykonania prac: 

Umowa nr ………………..………… zawarta w dniu: ……………………..…………...….…… 

4. Zakres wykonywanych prac, podlegających odbiorowi: 

4.1. Zdemontowano przeznaczony do likwidacji kocioł (należy podać sposób postępowania z powstałym 

odpadem) ……………………………………………………………………………………………………... 

4.2.Zainstalowano źródło ciepła: 

……………………..……………………….………firmy……….……...……………………...…….. 

typu ……………….…..………………o mocy …………..… kW – szt. ………….. 

4.2.1. Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródła ciepła, 

4.2.2. Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi źródła ciepła. 

5. Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe i gwarancyjne 

zabudowanych urządzeń. 

6. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że dotychczasowe źródło ciepła zostało 

zlikwidowane, a wykonane prace modernizacyjne wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami oraz uzgodnionym zakresem i zawartą umową. 

 

 
………………………………….. 

     Inwestor 

 

 
……………………………………… 

Wykonawca 

 

 
…………………………… 

Przedstawiciel Gmin 
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