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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji  

celowych na trwałą likwidację ogrzewania węglowego          
i zastąpienie go proekologicznymi  systemami grzewczymi. 

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

 (miejscowość, data) 

 
Wójt Gminy Kościan 

ul. Młyńska 15 

64-000 Kościan 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kościan 

na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

I. Dane Wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy ................................................................................... 

2. Adres zamieszkania/siedziby .................................................................................................. 

3. Numer telefonu ....................................................................................................................... 

4. PESEL ..................................................................................................................................... 

5. NIP/REGON ........................................................................................................................... 

II. Składający wniosek:                  

osoba fizyczna       

wspólnota mieszkaniowa   

osoba prawna 

przedsiębiorca  

jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną 

inny podmiot (wpisać jaki) ...................................................................................................... 

III. Lokalizacja inwestycji: 

1. Adres lokalu/budynku: ........................................................................................................... 

2. Nr ewidencyjny działki: .......................................................................................................... 

3. Nazwa obrębu ewidencyjnego................................................................................................. 

IV. Tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania: 

własność 

współwłasność ustawowa małżeńska 

współwłasność, wspólnota mieszkaniowa 

użytkownik wieczysty 

zarząd 

najemca 

inny tytuł prawny władania nieruchomością (wpisać jaki)...................................................... 
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V. Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal 

prowadzona jest działalność gospodarcza (dotyczy sytuacji kiedy działalność jest 

prowadzona, a nie jedynie zarejestrowana): 

VI. Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal 

prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa. 

 
 

VII. Charakterystyka zadania 

1. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: ....................................................... zł 

2. Moc planowanego do zainstalowanego ogrzewania: ................................................... kW 

3. Rodzaj planowanego do zainstalowanego ogrzewania: 

ogrzewanie gazowe 

ogrzewanie olejowe 

ogrzewanie elektryczne 

pompa ciepła 

paliwo stałe 

4. Powierzchnia ogrzewana lokalu: .......................... m2 

5. Liczba pieców/kotłów węglowych planowanych do trwałej likwidacji .................. szt. 

6. Liczba pieców węglowych planowanych do pozostawienia ................................... szt. 

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………… 

7. Czy planuje się pozostawienie kominka: 
 

 

Uzasadnienie: ............................................................................................................................... 

VIII. Planowany termin zakończenia prac: ............................................................................. 

IX. Sposób wypłaty dotacji: 

przelew na konto bankowe –.................................................................................................... 

(wpisać czytelnie nr konta bankowego) 

gotówka 

tak 

tak 

nie 

nie 

tak 

nie 
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Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/zapoznałam się z „Regulaminem udzielania dotacji celowych na trwałą 

likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami 

grzewczymi”. 

2. Wszystkie posiadane piece węglowe na paliwo stałe w liczbie ............ , w ramach zmiany 

systemu ogrzewania zostaną trwale zlikwidowane. 

3. Na powyższe zadanie, o które ubiegam się o dofinansowanie nie uzyskałem oraz nie 

staram się o uzyskanie dofinansowania z innego źródła. 

4. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej inwestycji. 

5. Wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 

…………………………… ………………………………… 

(miejscowość, data)  (czytelny podpis) 

 

 

 
Załączniki do wniosku*: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością/budynkiem/lokalem 

mieszkalnym uprawniający do prac związanych z wymiana źródła ciepła, np.: 

- kserokopia aktu notarialnego, 

- wydruk elektronicznej księgi wieczystej, 

- odpis księgi wieczystej (ważny przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), 

- uproszczony wypis  z rejestru gruntów (ważny przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie), 

- inne, np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. 

2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości /budynku/lokalu 

mieszkalnego zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody wszystkich właścicieli na wymianę 

dotychczasowego źródła ciepła. 

3. Dokumentację fotograficzną pieca/kotła węglowego, który będzie podlegał likwidacji. 

4. Pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika wraz z uiszczoną opłatą skarbową w 

wysokości 17 zł. 

 

Dodatkowe załączniki do wniosku wymagane w przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota 

mieszkaniowa*: 

1. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na wymianę dotychczasowego źródła ciepła. 

2. Uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty. 

3. W sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umowa o sprawowaniu zarządu nieruchomością 

wspólną. 

 

Dodatkowe załączniki do wniosku wymagane dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą*: 

1. 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 in- formacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 

312, z późn. zm.) 

2. 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 po- moc, oraz w ciągu 2 

poprzedzających go lat podatkowych lub 
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3. 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*: 

1. 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); 

2. 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 po- moc oraz w ciągu 2 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzy- maniu takiej pomocy w tym 

okresie. 

* właściwe zaznaczyć 

 

 

Uwagi: 

1. Należy czytelnie wypełnić wszystkie pola wniosku, właściwą kratkę należy zaznaczyć poprzez 

wstawienie znaku X. 

2. O rezygnacji z realizacji zadania należy pisemnie powiadomić Urząd Gminy Kościan. 
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 ............................................. 
.................................................   Miejscowość i data  
Imię i nazwisko 
   

................................................. 
Ulica, nr mieszkania 
 

.................................................  
Kod pocztowy, miejscowość  
 

  

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 Ja niżej podpisany/a oświadczam, że pod wskazanym adresem nieruchomości, gdzie zostanie wymieniony piec 

/ kocioł węglowy nie prowadzę działalności gospodarczej / rolniczej oraz instalacja będzie wykorzystywana tylko na cele 

mieszkaniowe. 

 

 

......................................................... 
Podpis osoby oświadczającej 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 Oświadczam, że w budynku zlokalizowanym w ………………………………. nr ewidencyjny działki 

…………………………… posiadam urządzenie grzewcze na drewno typu kominek, które spełnia minimalne poziomy 

sezonowej efektywności energetycznej i normy zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określone                     

w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. 

Niniejsze oświadczenia składane są w związku z ubieganiem się o dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła                         

w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalowych z budżetu Gminy Kościan. 

 
Świadomy/a jestem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i znam treść  art. 233 § 1 Kodeksu karnego, 
który stanowi, że; 
§ 1 - Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  
§ 1a - Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą 
jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
 

 
 
 ......................................................... 

Podpis osoby oświadczającej 
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   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kościan reprezentowana przez Wójta.  

Adres Urzędu: ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, e-mail: sekretaiat@gminakoscian.pl,  tel. (65) 512 10 01 

2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach  

dotyczących danych osobowych z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl   

3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia dotacji celowej                 

z budżetu Gminy Kościan na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami 

grzewczymi.  Podstawa prawna przetwarzania w zakresie danych niezbędnych w celu rozpatrzenia wniosku oraz 

zwarcia umowy o dotacje art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej.  

4. Odbiorcy danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa oraz inne podmioty, z którymi administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.    

5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora 

wskazanych wyżej, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami                    

o archiwizacji dokumentów.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania 

się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)   

7. Informacja o wymogu zbierania danych.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest osobowych  jest 

warunkiem rozpatrzenia wniosku, obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa oraz warunkiem zawarcia umowy. 

8. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora  

w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

w siedzibie Urzędu. 
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ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 
Ja, niżej podpisany/a 
 
....................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko współwłaściciela) 

Zamieszkały(a) ............................................................................................................................. 
(dokładny adres) 

 
oświadczam, że  

będąc współwłaścicielem budynku/ lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy  

ulicy: ……………………………..nr .............. w miejscowości …………………………………  

działka nr geod …………………. – obręb……………………………….., Gmina Kościan 
                                   (adres nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie) 
 

posiadam wiedzę co do zakresu i rodzaju planowanych prac oraz 

wyrażam zgodę na dokonanie wymiany istniejącego systemu ogrzewania w w/w budynku / lokalu mieszkalnym 

na : 

 ogrzewanie gazowe 
 ogrzewanie olejowe 
 ogrzewanie elektryczne 
 pompa ciepła 
 paliwo stałe 

w ramach dotacji celowej na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienia go proekologicznymi 

systemami grzewczymi, w którym uczestniczy   ……………………………………………………..…………… 

                                                                                                 (imię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej) 

 
 

 
 .................................                                                                     …………………………… 
    data                                                                                                  podpis Współwłaściciela 

 
 
 

 


