
 

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/293/21 

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA 

z dnia 24 czerwca 2021 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. PESEL

3):…………………………………………………………………………………… 

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 …………………………………………………………………………………. (m
2
) 

4. Rodzaj istniejącego systemu ogrzewania: 

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

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 
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o w przypadku zmiany moich/naszych danych teleadresowych oraz zmiany stanu prawnego 

nieruchomości niezwłocznie poinformuję/my w formie pisemnej o zaistniałych zmianach Urząd 

Miejski Kościana 

 

 

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 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 2014 r., poz. 1543) 

· 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); 
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· 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 do Uchwały Nr XXIV/293/21 

Rady Miejskiej Kościana 

z dnia 24 czerwca 2021 r.   

 

 

Kościan, dnia  …………………………… r.  

 

 

………………………………….. 

             Imię i nazwisko 

 

………………………………….. 

 Adres zamieszkania 

 

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

 

 

 

 
OŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM 

DO WŁADANIA 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 do Uchwały Nr XXIV/293/21 

Rady Miejskiej Kościana 

z dnia 24 czerwca 2021 r.   

 

 

Kościan, dnia  …………………………… r.  

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

......................................... 
    Adres zamieszkania 

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

 

ZGODA WŁAŚCICIELA/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 do Uchwały Nr XXIV/293/21 

Rady Miejskiej Kościana 

z dnia 24 czerwca 2021 r.   

 

 

                                                             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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