
Karta usługi Nr 18(2)/RKS 

 Wniosek o przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na trwałej 
likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego 
zamianie na ogrzewanie proekologiczne  

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

X osobiście X przez pełnomocnika X listownie  fax  elektronicznie 

 inny: ……………………………………………………… 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. 

III. Opis usługi: 

Realizacja wniosku o przyznanie dofinansowania kosztów inwestycji proekologicznej, polegającej na zakupie          
i montażu instalacji kolektorów słonecznych/ pompy ciepła. 

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

1. Wniosek o przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego 
na paliwie stałym i jego zamianie na ogrzewanie proekologiczne 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41  
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

3. Pisemna zgoda właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na wykonanie inwestycji 
w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu/budynku/nieruchomości, na których ma   
być realizowana inwestycja proekologiczna objęta wnioskiem 
 

4. Wstępny kosztorys zakupu (nazwa producenta, typ/model, certyfikat zgodności z obowiązującą normą 
dotyczącą kotłów grzewczych, moc urządzenia) z cenami brutto 

5. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  
(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Międzychodzkiego) – jeżeli jest wymagane 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane  
 

6. Dokument potwierdzający istnienie starego ogrzewania (zdjęcie pieca kaflowego 
lub kotła węglowego 
 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

Zwolniono od opłaty skarbowej – część III ust.  44 kol. 4 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

W przypadku formy realizacji przez pełnomocnika: 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo –  17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielnego małżonkowi, 

wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu. 

Opłatę można uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849 
lub w każdym innym punkcie przyjmowania opłat. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Termin realizacji usługi: 
Załatwienie sprawy w formie decyzji nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie 
skomplikowanej – nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania. 
 Sposób realizacji usługi:  
1. Złożenie wniosku. 
2. Podpisanie umowy. 
3. Wykonanie inwestycji. 
4. Zgłoszenie zakończenie inwestycji. 



5. Wizja lokalna w terenie z udziałem stron. 
6. Decyzja administracyjna. 

 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Stanowisko ds. ochrony środowiska 

Referat/komórka odrębna:  Referat Komunalno – Środowiskowy  

pokój:  301, II piętro telefon bezpośredni 95 748 81 00 wew. 335 

adres e-mail: ochronasrodowiska@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu przesyłając je na adres: Burmistrz Międzychodu, 
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  

1) uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 Czerwca 2019 roku w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 

kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. 

2) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2007  roku Prawo ochrony środowiska, 

4) rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych (RODO).  

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej jest: 

1. Złożenie wniosku. 
2. Podpisanie umowy. 
3. Wykonanie inwestycji. 
4. Zgłoszenie zakończenie inwestycji. 
5. Wizja lokalna w terenie z udziałem stron. 
6. Decyzja administracyjna. 

7. Nie zaleganie z płatnościami wobec Gminy. 
 
Umowy o dofinansowanie podpisywane są z wnioskodawcami w kolejności składanych kompletnych wniosków, do 
wyczerpania środków, przeznaczonych na ten cel zapisanych w planie wydatków budżetowych na dany rok.  
 
- kwota dofinansowania inwestycji nie może przekroczyć  50% wartości inwestycji, nie więcej niż 4 000,00 złotych 
(cztery tysiące złotych)w przypadku wymiany ogrzewania węglowego lub pieca kaflowego na gazowe w 
budynkach jednorodzinnych oraz 70 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł ( dwa tysiące złotych) 
na jeden lokal mieszkalny, w budynkach wielorodzinnych ogrzewanych wspólnym źródłem ciepła nie spełniającym 
wymogów wymienionym w § 2 ust. 2 pkt 5. podpkt. c i d., które nie mają możliwości podłączenia do sieci 
ciepłowniczej 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 

1) Wniosek o przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego 
na paliwie stałym i jego zamianie na ogrzewanie proekologiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


