
UCHWAŁA NR VI/69/19
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 
dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 400a ust. 1 pkt 21, 

22 i art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 799 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

PREAMBUŁA

W celu poprawy stanu jakości powietrza na terenie Miasta Kościana poprzez ograniczenie 

ilości zanieczyszczeń z tzw. „niskiej emisji” oraz zapobiegania spalania odpadów komunalnych 

w piecach, określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej na działania polegające na 

wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych na proekologiczne 

urządzenia grzewcze obejmujące zmianę dotychczasowego źródła ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

Rozdział I
Warunki i kryteria udzielania dotacji

§ 1. Za ogrzewanie proekologiczne uznaje się:

1) ogrzewanie gazowe;

2) ogrzewanie elektryczne;

3) ogrzewanie olejowe;

4) ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe, zapewniających minimalne poziomy sezonowej 

efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania 

pomieszczeń, określonych w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 

z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe 

(Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51).

§ 2. 1. Do kosztów kwalifikowanych inwestycji zalicza się koszty powstałe po podpisaniu 

umowy przyznania dotacji, tj. koszty poniesione na:

1) Zm. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 1999, z 2018 r. 534, 650, 799, 1356, 1479, 1564, 
1590, 1592, 1648, 1722 i 2161, z 2019 r. poz. 42, 412 i 452 oraz z MP r. Nr 2018, poz. 1013
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1) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania tj. kotła gazowego, kotła elektrycznego, pieca 

akumulacyjnego, kotła olejowego, kotła na paliwo stałe spełniającego wymagania, o których 

mowa w § 1 pkt 4;

2) wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbędnym materiałem;

3) zakup materiałów oraz wykonanie robót budowlanych związanych bezpośrednio z realizacją 

zadania objętego dotacją;

4) koszt przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej;

5) w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.

2. Dofinansowaniu nie podlega:

1) zakup urządzeń przenośnych (tj. grzejników olejowych i elektrycznych, dmuchaw, 

klimatyzatorów i innych);

2) koszt wykonania dokumentacji wymaganej do realizacji zadania, tj. projektu budowlanego oraz 

uzyskania niezbędnych pozwoleń.

3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest:

1) trwała likwidacja, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, dotychczasowego nieekologicznego źródła 

ogrzewania, tj. wszystkich dotychczas służących ogrzewaniu pieców i kotłów opalanych:

a) węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z jego wykorzystaniem,

b) mułem i flotokoncentratem węglowym oraz mieszankami produkowanymi z ich 

wykorzystaniem,

c) paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi 

więcej niż 15%,

d) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 

nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych:

- wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 10%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %,

e) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%;

2) niekorzystanie w latach ubiegłych z dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na inwestycje 

związane z modernizacją systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem.

4. Od zasady trwałej likwidacji nieekologicznego ogrzewania opartego na paliwie stałym 

odstępuje się w przypadku:
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1) pieców kaflowych, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem 

kominowym poprzez zamurowanie wlotów kominowych;

2) kominków opalanych wyłącznie drewnem i biomasą drzewną, stanowiących dodatkowe źródło 

ogrzewania.

§ 3. 1. Do ubiegania się o dotację uprawnione są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami 

prawnymi.

2. Podmioty wymienione w ust. 1 muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości 

zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kościan, na której realizowane będzie zadanie, 

z zastrzeżeniem, iż w przypadku wspólnot mieszkaniowych warunek ten oznacza zarządzanie przez 

wspólnotę nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja.

3. Jeżeli podmiot o którym mowa w ust.1 prowadzi działalność gospodarczą lub działalność 

rolniczą, to dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, a jej udzielanie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy 

określonych w:

1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. 

L. z 2013 r. Nr 352, str. 1);

2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania 

art. 107, 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rolnym (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 9);

3) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 w sprawie stosowania 

art. 107, 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 190).
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§ 4. 1. Wysokość dotacji na dofinansowanie kwalifikowanych kosztów inwestycji, o których 

mowa w § 2 ust. 1, wynosi 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, 

jednak nie więcej niż 3.000 zł.

2. Jeżeli inwestycja, o której mowa w preambule niniejszej uchwały, dofinansowana jest 

również z innych źródeł publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz 

z dotacją celową ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Kościan, nie może przekroczyć 

całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych fakturami VAT lub rachunkami.

Rozdział II
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

§ 5. 1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest do złożenia wniosku 

o udzielenie dotacji wg. wzoru określonego w załączniku do uchwały. Wniosek należy złożyć przed 

rozpoczęciem realizacji inwestycji, o której mowa w preambule.

2. Wniosek składa się w terminie od 1 września do 31 października roku poprzedzającego rok, 

w którym ma być realizowana inwestycja.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością lub odpis z księgi 

wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy 

wspólnot mieszkaniowych);

2) zgodę właściciela nieruchomości na realizację zadania objętego wnioskiem, w przypadku gdy 

wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości;

3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania 

wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością – zgodę wszystkich 

uprawnionych lub pisemne oświadczenie wnioskodawcy o zgodzie wszystkich uprawnionych na 

realizację zadania objętego wnioskiem;

4) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na realizację 

inwestycji objętej wnioskiem;

5) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę o wyborze zarządu wspólnoty;

6) pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w przypadku budowy, rozbudowy lub 

przebudowy, a dla instalacji istniejących oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu wymagań 

przewidzianych przepisami prawa - dotyczy ogrzewania gazowego;

7) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się 

o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 

minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie, o których mowa w załączniku do uchwały;
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8) informację, dotyczącą wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz 

wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych 

kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 

pomoc de minimis, o których mowa w załączniku do uchwały.

4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd 

Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan. Za datę złożenia wniosku uważa się datę 

wpływu do Urzędu Miejskiego Kościana.

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego 

uzupełnienia, a w przypadku braku zastosowania się do wezwania we wskazanym terminie 

i w odpowiedni sposób, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

7. Wnioski o dotację rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, do wysokości środków 

finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

8. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Kościana.

9. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji, o którym mowa w ust. 8, nie jest 

decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie 

przysługuje od niego odwołanie.

§ 6. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 5, stanowi podstawę do zawarcia 

umowy dotacji pomiędzy Gminą Miejską Kościan a wnioskodawcą.

2. Urząd Miejski Kościana zawiadamia pisemnie, telefonicznie lub mailowo wnioskodawców 

o przyznaniu dotacji.

3. Kwota dotacji wypłacana jest na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

4. Termin wypłaty dotacji ustalony zostanie w podpisanej umowie przyznania dotacji, o której 

mowa w ust. 1, z uwzględnieniem § 7 ust. 1.

§ 7. 1. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji i przedłożeniu 

dokumentów, o których mowa w ust. 2.

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą:

1) udokumentowane koszty inwestycji – faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie 

podpisania umowy;

2) protokół odbioru systemu ogrzewania proekologicznego przez uprawnione osoby lub jednostki;

3) dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ogrzewania tj. imienny dokument 

przyjęcia odpadów przez punkt skupu złomu lub w przypadku pieców kaflowych oświadczenie 
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potwierdzające trwałe usunięcie połączenia pieca z przewodem kominowym, o którym mowa    

w § 2 ust.4;

4) opinia kominiarska – dotyczy wymiany ogrzewania na gazowe;

5) protokół próby szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego.

3. Po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów do rozliczenia dotacji, upoważnieni przez 

Burmistrza Miasta Kościana pracownicy Urzędu Miejskiego Kościana mogą przeprowadzić 

kontrolę sprawdzającą realizację dofinansowanej inwestycji, w celu sprawdzenia zgodności 

realizacji zadania z zawartą umową.

4. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 4, Gmina Miejska Kościan zastrzega sobie 

prawo przeprowadzenia kontroli:

1) przed rozpoczęciem inwestycji i na każdym etapie jej realizacji;

2) sposobu eksploatacji nowego źródła ogrzewania w terminie 5 lat od daty przyznania dotacji.

5. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z zasadami określonymi 

niniejszą uchwałą lub w przypadku niedotrzymania warunków zawartej umowy, udzielona dotacja 

podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

Rozdział III
Postanowienia końcowe

§ 8. Traci moc Uchwała nr XXXIV/357/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.06.2018 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 

dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 

XXXVI/384/18 z dnia 11 października 2018 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.

§ 10. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Przewodniczący Rady

Maciej Zielonka

Strona 6



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/69/19

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 16 maja 2019 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan

na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza

I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko lub nazwa:…………………………………………………………………
2. Osoba reprezentująca (imię i nazwisko)1):………………………………………………….
3. Adres zamieszkania lub siedziby…………………………………………………………...
4. Adres do korespondencji 2):………………………………………………………………...
5. PESEL3):……………………………………………………………………………………
6. NIP 4):……………………………………………………………………………………….
7. REGON 5):………………………………………………………………………………….
8. Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………..
9. Adres e-mail:……………………………………………………………………………….

10. Sposób przekazania dotacji:
Przelew na konto bankowe nr ……………………………………………………………..
w banku ……………………………………………………………………………………

1) - dotyczy osób reprezentowanych przez pełnomocnika
2) - jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
3) - dotyczy osób fizycznych
4) - dotyczy wspólnot mieszkaniowych i osób prawnych niedziałających w celu osiągnięcia zysku

II. DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ MODERNIZACJI OGRZEWANIA
1. Adres nieruchomości. ……………………………………………………………………...
2. Tytuł prawny do władania nieruchomością:

o własność

o współwłasność łączna (np. małżeńska)

o współwłasność ułamkowa

o użytkowanie wieczyste

o współużytkowanie wieczyste

o najem

o inne ……………………………………………………………………………………...
3. Powierzchnia budynku/lokalu do ogrzewania przez planowane do zainstalowania źródło
ciepła …………………………………………………………………………………. (m2)

4. Rodzaj istniejącego systemu ogrzewania:

o piec kaflowy, stalowy lub inny niebędący kotłem c.o., opalany węglem lub koksem
-.......... szt.
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o kocioł c.o. opalany węglem lub koksem

o inne (wpisać jakie) ...........................................................................................................
5. Moc cieplna istniejącego systemu ogrzewania .............................................................(kW)
6. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania:

o ogrzewanie gazowe

o ogrzewanie elektryczne

o ogrzewanie olejowe

o ogrzewanie olejowo-gazowe

o ogrzewanie z kotłem na paliwo stałe spełniającym minimum standard emisyjny
określony w ust. 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na
paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51);

7. Typ, model, moc cieplna planowanego do zainstalowania urządzenia grzewczego (jeśli jest
znany wnioskodawcy)
……………………………...................................................................................................

8. Szacunkowa wysokość kosztów realizacji zadania

o koszt zakupu nowego źródła ogrzewania wraz z wyposażeniem..............................(zł)

o koszt zakupu materiału do wykonania instalacji c.o………………………………..(zł)

o koszt wykonania usługi .............................................................................................(zł)

o inne koszty związane z modernizacją ogrzewania (wpisać jakie)…………...……………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………............……

Łączny koszt inwestycji ……………………………………………………………....………(zł)
9. Czy zadanie będzie finansowane z innych źródeł:

o NIE

o TAK (podać z jakich i w jakiej kwocie)………………….....………………………….

…………………………………………………………….....…………………………
10. Planowany termin realizacji zadania

1) termin rozpoczęcia (nie może być wcześniejszy niż data podpisania umowy)
………………………………………………………………………………….....….

(miesiąc i rok)

2) termin zakończenia (nie może być późniejszy niż 20 listopada roku, w którym ma
być realizowana inwestycja)
………………………………………………………….....…………………………..

(miesiąc i rok)

Oświadczam/y. że:
o zapoznałem/am/liśmy się z treścią uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza

o nie korzystałem/am/liśmy ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na

modernizację systemu ogrzewania, zrealizowaną w budynku/lokalu wskazanym we wniosku

o w przypadku zmiany moich/naszych danych teleadresowych oraz zmiany stanu prawnego
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nieruchomości niezwłocznie poinformuję/my w formie pisemnej o zaistniałych zmianach Urząd

Miejski Kościana

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
Kościana jest: Burmistrz Miasta Kościana, Al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan. Jeśli
ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego Kościana, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana za pomocą adresu szymon.slusarek@koscian.eu
telefon: 65 512 28 22. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu
procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w
Biurze Obsługi Klienta/sekretariacie Urzędu Miejskiego Kościana oraz na stronie
http://bip.koscian.pl/koscianm/bom.html*

* Uchwałą nr 13/812/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części obejmującej w załączniku
wyrażenie w powyższym brzmieniu.

…………………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

Do wniosku należy dołączyć (kserokopie - oryginał do wglądu):

· oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością - załącznik nr
1 do niniejszego wniosku lub odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych),

· zgodę właściciela nieruchomości lub lokalu na realizację zadania objętego wnioskiem,
w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości - załącznik nr 2
do niniejszego wniosku,

· w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania
wieczystego lub innych form wspólnego władania nieruchomością, zgodę wszystkich
uprawnionych - załącznik nr 2 do niniejszego wniosku, w przypadku wspólnot
mieszkaniowych - uchwałę wyrażającą zgodę właścicieli na zmianę systemu grzewczego,

· w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę o wyborze zarządu wspólnoty,

· pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w przypadku budowy,
rozbudowy lub przebudowy, a dla instalacji istniejących oświadczenie wnioskodawcy o
spełnieniu wymagań określonych przepisami prawa – dotyczących ogrzewania gazowego
- załącznik nr 3 do niniejszego wniosku.

Dodatkowe załączniki do wniosku wymagane dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą:

· Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
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minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311, z późn. zm.)

· Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub

· Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz oświadczenie o wielkości pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Dodatkowe załączniki do wniosku wymagane dla podmiotów ubiegających się o pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

· Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11
czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. Nr 121, poz. 810);

· Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Kościan, dnia …………………………… r.

…………………………………..
Imię i nazwisko

…………………………………..
Adres zamieszkania

…………………………………..
(seria i numer dowodu osobistego)

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM
DOWŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/

współużytkownikiem wieczystym/najemcą/inna forma (podać jaka)* …………....……………

budynku/lokalu* położonego w Kościanie przy ulicy ………………………………………….

na działce o numerze ewidencyjnym ………………………dla którego prowadzona jest księga

wieczysta nr ............................................. .

……………………………………
czytelny podpis

*- niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Kościan, dnia …………………………… r.

…………………………………..
Imię i nazwisko

…………………………………..
Adres zamieszkania

…………………………………..
(seria i numer dowodu osobistego)

ZGODAWŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA/ UŻYTKOWNIKA
WIECZYSTEGO/WSPÓŁUŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI NA MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/

współużytkownikiem wieczystym budynku/lokalu* położonego w Kościanie przy ulicy

…………………………………………. na działce o numerze ewidencyjnym

……………………………. dla którego prowadzona jest księga wieczysta

nr .............................................................., wyrażam zgodę na:

1. dokonanie modernizacji systemu ogrzewania polegającej na likwidacji dotychczasowego

systemu ogrzewania i zainstalowaniu ogrzewania proekologicznego na terenie ww.

budynku/lokalu*

2. złożenie wniosku o udzielenie dotacji

3. podpisanie umowy dotacji z Burmistrzem Miasta Kościana

4. rozliczenie dotacji

5. pobranie kwoty dotacji

przez Panią/Pana/Państwa……………………………………………………………………

zam…………………………………………………………………………………………...

legitymującego/-ą/ych się dowodem osobistym nr ………………………………………….

……………………………………

czytelny podpis
*- niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Kościan , dnia ………………………r.

………………………….
Imię i nazwisko

………………………….

………………………….
Adres zamieszkania

……….…………………….
(seria i numer dowodu osobistego)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że istniejąca wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym/lokalu*

położonym przy ul.……………………….…………………………… nr…………………………..

w Kościanie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełnia wszelkie

wymagania w zakresie bezpieczeństwa jej użytkowania.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(czytelny podpis)

*- niewłaściwe skreślić
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