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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA 
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI – EDYCJA 2021 

Dane kontaktowe wnioskodawcy:                                                                                                                                                                 

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

Adres korespondencyjny …………………………………………………………………………………………………  

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

Tel. komórkowy .…….………………………………………………………………………………………………………  

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

Dane dot. budynku, w którym będzie instalowany piec:                                                         Pieczęć wpływu do Urzędu Miejskiego 

Adres montażu pieca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tytuł prawny do nieruchomości:  własność   współwłasność   inne – jakie?: ……………………………………………………………………………. 

Proszę wymienić wszystkich właścicieli: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr działki: ……………… Obręb: …………… Nr księgi wieczystej lub kserokopia aktu notarialnego*: WA1P/…………………….…….… 

1. Typ budynku 
 Wolnostojący  

 Bliźniak, segment   Inny …………………………………… 

 Całoroczny 

 Sezonowy 

2. Czy w ogrzewanej części budynku jest prowadzona 
działalność gospodarcza? 

 Tak, zajmuje …………… m2  Nie 

3. Przybliżony rok budowy budynku…………..…………………… Liczba kondygnacji ogrzewanych ………………………. 

4. Przybliżony rok wykonania przyłącza gazowego do budynku………………………….…    Brak 

5. Powierzchnia ogrzewana …………..…………..… m2  Ilość osób zamieszkałych ………………..…………… 

6. 6. Ocieplenie ścian 
 Styropian …………….……………… o grubości ……… cm 

 Wata mineralna ……………….… o grubości ……… cm 

  Brak 

  Inne ……………………………… 

7. 7. Charakterystyka okien:   
 Drewniane 

 PVC   

 Dwuszybowe 

 Trzyszybowe 
Rok montażu ………………… 

8. 8. Rodzaj posiadanych źródeł ciepła: 

 Kocioł gazowy o mocy ………………….…….. kW z …………………..… roku 

 Kocioł na węgiel/ekogroszek o mocy …..……………………………..…. kW 

 Inne……………………………………………… 

9. Źródło ciepła i średnia ilość zużywanego paliwa 

 Węgiel ………………………….…. ton/rok 

 Gaz ziemny/płynny*………………………….…… m3/rok 

 Drewno ………..… m3/rok 

 Prąd ………….… MWh/rok 

 Olej opałowy …………………… m3/rok  

 Inne (jakie?) …………………………….…… 

10. Sposób przygotowania 

ciepłej wody 

 To samo źródło, co ogrzewanie  

 Piecyk gazowy    

 Bojler elektryczny  

 Inne (jakie?)………………….…………… 

11. Wykorzystanie energii 

odnawialnej 

 Istniejąca instalacja - ………………………………………… - moc …………………………… 

 Planowana instalacja - ……………………..………………… - moc …………………………… 
 Nie 

12. Wskaż preferowany typ 

źródła ciepła 

 Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy ……………….…… kW 

 Jednofunkcyjny (z zasobnikiem …………...…. litrów/bez*) 

 Dwufunkcyjny  

 Kocioł na biomasę  

o mocy ………………… kW 

 

*niepotrzebne skreślić 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim  

w Ożarowie Mazowieckim (dalej: Urząd Miejski) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim jest 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, dane teleadresowe: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kole-
jowa 2, adres poczty e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt  
z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem poczty e-mail: iod@ozarow-
mazowiecki.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z naborem wniosków do Programu ograniczenia ni-
skiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, zawarciem umowy w tej sprawie i jej realizacją, wyko-
naniem zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach władzy publicznej po-
wierzonej Administratorowi, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, e RODO. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do realizacji inwestycji 
na podstawie ustawy PZP (Wykonawca) oraz współfinansowania inwestycji (Mazowiecka Jed-

nostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74) oraz inne, któ-
re na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Ożarów Mazowiecki przetwarzają 
dane osobowe na polecenie Administratora (serwis sprzętu IT, dostawcy oprogramowania). 

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, przez okres 
trwałości programu (5 lat). 

6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec dalszego przetwarzania. 

7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

8. Na podstawie danych osobowych nie dokonujemy profilowania oraz nie podejmujemy wobec 
osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji będących jego wynikiem.  

9. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem umownym oraz jest niezbędne do wzięcia 
udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. 
 

 

…………………………………………..  

czytelny podpis 

DEKLARACJE BĘDĄ PRZYJMOWANE 
OD DN. 10.02.2021 R. OD GODZ. 10.00 
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REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

DLA GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI – EDYCJA 2021 
wprowadzony Zarządzeniem Nr B.0050.16.2021 Burmistrza Ożarowa Mazowieckie-
go z dnia 20 stycznia 2021 r. 

DEFINICJE: 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Alokacji – należy przez to rozumieć maksymalną wysokość wsparcia Gminy                   
w Programie na rok 2021 r. 

2. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, którego wniosek zo-
stał zakwalifikowany na listę podstawową i doszło do zawarcia Umowy. 

3. Deklaracji – należy przez to rozumieć pisemną deklarację uczestnictwa w Pro-
gramie (wypełniony formularz wraz z załącznikami), na podstawie której nastę-
puje kwalifikacja do udziału w Programie oraz wstępne oszacowanie parame-
trów technicznych nowego kotła grzewczego. Wzór Deklaracji stanowi Załącz-
nik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Ożarów Mazowiecki z siedzibą               
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 

5. Liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę Deklaracji ocenionych po-
zytywnie i uporządkowanych zgodnie z datą wpływu, w tym: 
a. liście podstawowej – należy przez to rozumieć listę Deklaracji, które 

zostały zakwalifikowane do wsparcia, 
b. liście rezerwowej – należy przez to rozumieć listę Deklaracji, które            

ze względu na przekroczenie alokacji nie zostały objęte wsparciem. 
6. Programie – należy przez to rozumieć Program ograniczenia niskiej emisji dla 

Gminy Ożarów Mazowiecki – Edycja 2021 r. 
7. Wsparciu – należy przez to rozumieć zakup nowego źródła ciepła wraz z usłu-

gą montażu realizowany przez Gminę za pośrednictwem Wykonawcy, wyłonio-
nego w drodze przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy Prawo Zamó-
wień Publicznych. 

8. Umowie – należy przez to rozumieć dwustronną umowę zawieraną pomiędzy 
Beneficjentem i Gminą, określającą warunki współpracy stron w ramach przy-
znanego wsparcia rzeczowego. 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Mieszkańców w Programie, którego ce-

lem jest ograniczenie niskiej emisji poprzez wsparcie wymiany nieekologicznych 
kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych. 

2. Nabór Deklaracji prowadzony jest przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowiec-
kim.  

3. Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy mieszkańcy Gminy, któ-
rzy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych                      
w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w zeznaniu podat-
kowym Gminę jako miejsce zamieszkania. Rolnikom niepracującym                 
i nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo do uzy-
skania wsparcia pod warunkiem, że są zameldowani na stałe na terenie 
Gminy.  

4. Gmina dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie.  
 

II.TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
1. Nabór Deklaracji prowadzony będzie od 10 lutego 2021 r. (od godziny 

10.00). 
2. Deklaracje dostępne będą w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim,                 

ul. Kolejowa 2 oraz do pobrania ze strony internetowej Gminy www.ozarow-
mazowiecki.pl 

3. Warunkiem wpisania na listę uczestników Programu jest złożenie poprawnie 
wypełnionej i podpisanej Deklaracji w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazo-
wieckim, ul. Kolejowa 2, bądź przesłanie Deklaracji w wersji elektronicznej 
(skan) na adres e-mail: rfz@ozarow-mazowiecki.pl, w terminie naboru określo-
nym w ust. 1 powyżej. 

4. Niekompletne i/lub złożone przed terminem naboru Deklaracje (dotyczy rów-
nież wysłanych na w/w adres e-mail przed godz. 10.00) zostaną odrzucone. 

5. Lista podstawowa obejmować będzie Deklaracje zakwalifikowane do uczestnic-
twa w Programie w 2021 r. O wpisaniu na listę podstawową decyduje kolejność 
wpływu Deklaracji do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim do wy-
czerpania alokacji. 

6. Lista podstawowa obejmować będzie w 60% wymianę kotłów na paliwa stałe                
i w 40% wymianę kotłów gazowych na nowe ekologiczne kotły grzewcze.  

7. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany proporcji wskazanych w ust. 6 powyżej 
w przypadku wyczerpania listy Wnioskodawców Programu użytkujących dany 
rodzaj kotła grzewczego.  

 
III.SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROGRMIE 

1. Program obejmuje zakup i montaż kotła grzewczego w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenie Gminy.  

2. Zakup i montaż nowych kotłów grzewczych będzie realizowany przez 
Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Program dotyczy udzielenia wsparcia rzeczowego w postaci wymiany kotła 
grzewczego przez Wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, nie zaś pieniężnej 
dotacji za zakup i montaż zestawu grzewczego przez mieszkańca. 

4. Wsparcie przyznaje się na wymianę nieefektywnych energetycznie                                 
i nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne kotły,                            
z zastrzeżeniem, że w przypadku wymiany kotłów gazowych, urządzenie 
kwalifikujące się do wymiany to takie, które zostało wyprodukowane przed 2011 
r. 

5. Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kotły gazowe, w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się możliwość instalacji kotłów na biomasę.  

6. Ocena kwalifikacji uczestników w Programie zostanie przeprowadzona przez 
Referat Funduszy Zewnętrznych w dwóch etapach, przed utworzeniem listy 
rankingowej, a następnie przed podpisaniem Umowy. 

7. Beneficjent, któremu udzielone zostało wsparcie zobowiązany jest                            
do dostosowania wewnętrznej instalacji do podłączenia nowego źródła ciepła, 
na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Gminą, umożliwiającym terminowe 
zakończenie realizacji całego Programu. Niespełnienie tego warunku oznacza 
rezygnację Beneficjenta z udziału w Programie. 

8. Szacunkowy koszt zakupu i montażu źródła ciepła oraz wartość wkładu wła-
snego Beneficjenta Programu będą zależały od rodzaju wybranego przez Benefi-
cjenta kotła grzewczego, z puli dostępnych zaoferowanych przez Wykonawcę,                  
o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

9. Beneficjent zobowiązany jest utrzymać trwałość programu w okresie 5 lat,               
liczonych od dnia montażu kotła grzewczego, używając wyłącznie zamontowa-
nego w ramach Programu nowego kotła grzewczego jako podstawowego źródła 
ciepła w nieruchomości, jednocześnie utrzymując urządzenia i instalacje zamon-
towane w ramach zrealizowanej inwestycji w należytym stanie, dokonując nie-
zbędnych napraw, konserwacji i przeglądów na własny koszt. 

 
IV.KTO MOŻE APLIKOWAĆ 

1. Osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy, będące właścicielem lub użyt-
kownikiem budynku mieszkalnego (posiadające tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji Programu), w których efekty realizacji Progra-
mu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców, 
przy czym, dopuszcza się użytkowanie na rzecz prowadzenia działalności go-
spodarczej do 30% ogrzewanej powierzchni budynku. 

2. Program nie dotyczy montażu źródeł ciepła w budynkach wykorzystywanych 
sezonowo.  

3. Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowanego starego źródła cie-
pła, które w wyniku realizacji Programu zostanie trwale zlikwidowane 
(zutylizowane). Instalacja pierwszego źródła ciepła nie jest objęta wsparciem              
w ramach Programu. 

4. Beneficjent Programu będzie miał obowiązek dokonania trwałej likwida-
cji/utylizacji dotychczasowego źródła ciepła na własny koszt oraz będzie zobo-
wiązany potwierdzić ten fakt stosownym dokumentem w terminie 14 dni od 
protokolarnego odbioru montażu nowego źródła ciepła. 

5. Wsparcie rzeczowe może zostać udzielone różnym nieruchomościom lokalo-
wym w jednym budynku pod warunkiem, że są one ogrzewane systemami 
grzewczymi niepowiązanymi ze sobą (odrębne źródła ciepła). 
 

V.WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 
1. Beneficjent może uzyskać maksymalnie do 80% dofinansowania wartości 

kotła grzewczego wraz z usługą montażu, jednak dofinansowanie to nie 
może wynieść więcej niż 5 000 zł. 

2. Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej 
dotacji. 

3. Wysokość alokacji wynosi 500.000,00 zł.  
4. Wsparcie nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel 

finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł, kiedy łączna wartość 
dofinansowania przekroczy 100% wartości wydatków kwalifikowanych. 

5. Elementy składające się na kocioł grzewczy oraz zakres montażu, stanowiące 
wydatki kwalifikowane Programu zostaną wskazane w Umowie. 

 
VI.PROCEDURA CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH PO ZAKWAILFI-

KOWANIU MIESZKAŃCA DO OTRZYMANIA WSPARCIA 
1. Po zatwierdzeniu listy rankingowej Mieszkańcy zakwalifikowani na liście pod-

stawowej do udziału w Programie w wyznaczonym terminie zostaną poproszeni 
o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim w celu:  
a. Potwierdzenia spełniania warunku uczestnictwa w Programie, o którym 

mowa w pkt I ust. 3 oraz pkt IV ust. 1.  
b. Podpisania Umowy na montaż źródła ciepła, w celu ustalenia wzajemnych 

zobowiązań stron pod względem organizacyjnym i finansowym. 
2. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Programie na liście 

podstawowej uczestników, zostaną wpisane na listę rezerwową i wezmą udział            
w Programie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej lub ich wyklu-
czenia z udziału w Programie.  

3. Dokładny termin montażu kotła grzewczego u Beneficjenta zostanie ustalony 
odrębnie po podpisaniu Umowy. 

4. Niedokonanie przez uczestnika Programu wpłaty wkładu własnego we wskaza-
nym w Umowie terminie i w określonej wysokości będzie równoznaczne z rezy-
gnacją z udziału w Programie i rozwiązaniem Umowy.  

 
VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku niezakwalifikowania Mieszkańca do udziału w Programie na 2021 
r., Deklaracja nie zostaje automatycznie przeniesiona na rok kolejny. 

2. Gmina zastrzega sobie prawo ubiegania się o refundację środków własnych po-
niesionych na realizację programu z zewnętrznych środków finansowych..  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem programu 

 

 

…………………………………………..  

czytelny podpis
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