
UCHWAŁA NR XXXIII/399/21 
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na zadanie służące ochronie środowiska  polegające 
na wymianie kotłów na paliwo stałe na kotły na paliwo gazowe. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 5 i 21, w związku z art. 403 ust. 4 pkt 1, ust. 5 i 6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), po 
zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wyszków na zadanie służące ochronie 
środowiska poprzez dofinansowanie wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na paliwo gazowe. 

§ 2. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
Gminy Wyszków w 2021r. 

§ 3. Zasady udzielania dotacji, o których mowa w § 1, w tym kryteria wyboru zadań do dofinansowania 
oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, określa Załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z budżetu Gminy Wyszków. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Elżbieta Piórkowska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/399/21

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 19 lipca 2021 r.

Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe na ekologiczne
źródła ogrzewania, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wyszków na zadanie
służące ochronie środowiska polegające na wymianie kotłów na paliwo stałe na kotły na paliwo gazowe.

2. O dotację celową mogą ubiegać się podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001
r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

3. Dotacja celowa może być udzielana Inwestorom na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania
w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków, którzy dysponują tytułem prawnym
do nieruchomości, na której znajduje się budynek.

4. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący w budynku mieszkalnym, którego
wniosek dotyczy, działalność gospodarczą, działalność w sektorze produkcji rolnej lub w sektorze rybołówstwa
udzielone dofinansowanie będzie stanowiło odpowiednio:

1). Pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1 z późn. zm.),

2). Pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji Euroejskiej (UE) nr 1408/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9 z późn. zm.),

3). Pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia
27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r., str. 45 z późn. zm.).

5. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną i nie może być udzielona jako pomoc de minimis lub
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, może być udzielona jako pomoc indywidualna przy
spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy dla danego przeznaczenia z  zachowaniem przepisów
proceduralnych dotyczących pomocy publicznej, w szczególności odnoszących się do obowiązku notyfikacji
takiej pomocy.

6. Dotacja celowa dla danego Inwestora na wymianę źródła ciepła może być udzielana tylko jeden raz bez
względu na liczbę budynków, w których będzie wymieniane źródło ciepła.

7. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakończonego zadania z tytułu poniesionych
kosztów koniecznych do realizacji zadania (koszty kwalifikowane) z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 1.

§ 2. Ilekroć jest mowa o:

1) Inwestorze – rozumie się przez to dysponującego tytułem prawnym do nieruchomości na terenie Gminy
Wyszków,

2) kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to koszty:

a) zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń, posiadających atesty dopuszczające do powszechnego
użytku z przyznaną gwarancją, do produkcji ciepła wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,

b) pierwszego uruchomienia urządzenia,

3) dofinansowaniu – rozumie się przez to dotację celową przyznaną Inwestorowi przez Gminę,

4) zadaniu – rozumie się przez to wykonanie przedsięwzięcia polegającego na wymianie starego źródła ciepła
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na nowe źródło ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy, przyczyniającego się
do ograniczenia niskiej emisji,

5) zmianie systemu ogrzewania paliwem stałym na ekologiczne – rozumie się przez to trwałą likwidację
istniejącego, nieekologicznego pieca lub kotła c.o. przestarzałej konstrukcji (tradycyjne piece i kotły c.o.
komorowe, zasypowe, opalane paliwem stałym), o niskiej sprawności energetycznej i zastąpienie go
proekologicznym systemem ogrzewania gazowego (wyłącznie gazowe kotły kondensacyjne) w sposób
umożliwiający jego ciągłe użytkowanie.

§ 3. Celem udzielania dofinansowania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza
z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków.

§ 4. 1. Dotacja może być udzielone w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż
3.000,00 zł.

2. Pozostałą część kosztów zadania ponosi Inwestor.

3. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane.

4. Dofinansowaniem są objęte koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, do dnia
zakończenia zadania lecz nie później niż do 7 listopada 2021 roku.

5. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych,
w których ponad 30% powierzchni użytkowej budynku wykorzystywane jest na prowadzenie działalności
gospodarczej.

6. Dotacja nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo (domów letniskowych) oraz budynków
w budowie (nie oddanych do użytkowania).

7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych źródeł
publicznych (zakaz tzw. podwójnego finansowania).

8. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania przez Inwestora jest trwała likwidacja wszystkich
dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym,
za wyjątkiem kominka wykorzystywanego na cele rekreacyjne.

9. Dotacja nie może być przeznaczona na dofinansowanie przenośnych urządzeń grzewczych.

§ 5. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania
do Burmistrza według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad wraz z niezbędnymi
dokumentami, tj.:

1) oświadczeniem o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, złożonym według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 2 do niniejszych Zasad,

2) w przypadku podłączenia do sieci gazowej, kserokopią warunków technicznych przyłączenia do sieci
gazowej i kserokopią umowy o przyłączenie do sieci gazowej,

3) zdjęciem wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła (wersja papierowa) wraz z opisem: adresem
inwestycji, datą sporządzenia,

4) pisemną zgodą wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację zadania,
złożoną według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad,

5) pełnomocnictwem uprawniającym do występowania w imieniu Inwestora,

6) oświadczeniem Inwestora o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności w rolnictwie/działalności
w rybołówstwie, złożonym według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszych Zasad,

7) wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
otrzymanymi w roku, w kórym podmiot ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych, albo oświadczeniem o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeniem
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
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8) formularzem informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodny
z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,
poz. 311 ze zm.),

9) formularzem informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie, zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).

2. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) (wspólnoty mieszkaniowe) zobowiązane są ponadto
przedłożyć przed podpisaniem umowy:

1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot
reprezentujący wspólnotę mieszkaniową,

2) zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie uchwały.

§ 6. 1. Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie wniosek o udzielenie dotacji,
na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad.

2. Wnioski rozpatrywane będą w trybie konkursowym.

3. Nabór wniosków rozpocznie się od następnego dnia roboczego po wejściu w życie uchwały i potrwa do

dnia 30 września 2021r.

4. Informacje o trwającym naborze wniosków Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób

zwyczajowo przyjęty.

5. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Urzędu

Miejskiego w Wyszkowie.

6. Niekompletne wnioski podlegają uzupełnieniu w terminie 14  dni, licząc od dnia doręczenia

zawiadomienia i będą rozpatrzone po uzupełnieniu braków przez Inwestora. W przypadku nieuzupełnienia
braków przez Inwestora wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

7.  Analiza i weryfikacja złożonych wniosków pod kątem spełniania warunków dofinansowania odbywać się

będzie w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie.

8.  Za datę wpływu uzupełnianych wniosków uznaje się datę wniesienia ostatniego uzupełnienia.

9. Liczba punktów przyznanych zleży od parametrów technicznych kotła przewidzianego do wymiany oraz

kolejności składania wniosków.

10.  Wnioski o wymianę kotłów otrzymają następującą punktację:

1) Kotły bezklasowe - 10 punktów,

2) kotły 3 klasy - 7 punktów,

3) kotły 4 klasy  – 5 punktów,

4) kotły 5 klasy - 3 punkty.

11.  Wśród wniosków o  tej samej liczbie punktów o zakwalifikowaniu do dofinansowania będzie

decydowała kolejność składania wniosków.

12. W przypadku kolejnych wniosków, których wartość przekracza kwotę zabezpieczoną na ten cel

w danym roku w budżecie Gminy będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym
pod warunkiem potwierdzenia przez Inwestora zamiaru wykonania prac objętych wnioskiem.
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13.  Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego uzyskaniem.

§ 7. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy o udzielenie dotacji zawartej w formie pisemnej.

2. Nie przystąpienie przez Inwestora do zawarcia umowy uznaje się za rezygnację z dofinansowania.

§ 8. 1. Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji.

2. Inwestor zobowiązany jest do zrealizowania inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót niewymagających
pozwolenia na budowę lub innych wymaganych uzgodnień.

3. Zrealizowanie inwestycji jest równoznaczne z osiągnięciem efektu rzeczowo-ekologicznego.

4. Zakończenie zadania powinno nastąpić w terminie do dnia 7  listopada 2021r.

§ 9. 1. Podstawą udzielenia dotacji będzie złożony do dnia 15 listopada 2021r. wniosek o wypłatę
dofinansowania wraz z wymaganymi dokumentami według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do niniejszych
Zasad.

2. W celu rozliczenia dotacji, przed przekazaniem środków, Inwestor dołączy do wniosku o rozliczenie
dofinansowania odpowiednie dokumenty:

1) zaświadczenie o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła i zamontowaniu nowego źródła
ciepła, zawierające informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni na
paliwo stałe starej generacji oraz informację o mocy (kW) zdemontowanego i zainstalowanego źródła
ciepła, sporządzone przez wykonawcę/dostawcę usługi prowadzącego działalność gospodarczą,
dokonującego wymiany systemu ogrzewania,

2) kserokopię umowy z dostawcą gazu, w przypadku podłączenia do sieci,

3) kserokopię wymaganych decyzji administracyjnych,

4) kserokopię zaświadczenia wydanego przez kominiarza lub osobę uprawnioną zgodnie
z art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, o poprawności wykonania wentylacji
oraz kanału spalinowego w pomieszczeniach, gdzie jest montowane nowe źródło ciepła,

5) oryginalne faktury i/lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki wystawione na Inwestora,

6) potwierdzenie dokonanych płatności/wyciągi bankowe,

7) dokumentację fotograficzną (wersja papierowa) przedstawiającą stan po realizacji zadania wraz z opisem:
adresem inwestycji, datą sporządzenia.

§ 10. 1. W przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek w dokumentach lub niekompletnie złożonych
dokumentów załączonych do wniosku o rozliczenie dofinansowania wymagane jest dokonanie korekty/
uzupełnienie i dostarczenie poprawnie sporządzonych dokumentów w terminie 7 dni od dnia wezwania.

2. Inwestor jest zobowiązany do eksploatacji zamontowanych urządzeń zgodnie z  ich przeznaczeniem
i  wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi przez okres minimum 5 lat. Nie może dokonać w tym czasie
żadnych zmian i przeróbek urządzeń oraz instalacji bez pisemnej zgody Urzędu. Inwestor nie może zainstalować
innego źródła ciepła bez zgody Urzędu.

3. Gmina przekaże dofinansowanie po otrzymaniu od Inwestora poprawnie złożonego wniosku
o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w § 9 w terminie 30 dni od ich złożenia,
po spełnieniu wymagań określonych w niniejszych Zasadach.

§ 11. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi, jak dla
zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych w przypadku okoliczności
określonych w w/w ustawie, tj.:

1) Wykorzystaniu dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

2) Pobranie dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
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§ 12. 1. Wszelkie dokumenty związane z udzielaniem dofinansowania udostępniane są w Urzędzie oraz na
stronie internetowej Gminy Wyszków, a także na stronie BIP Gminy.

2. Dofinansowanie udzielane jest do wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie
Gminy Wyszków na 2021 rok.

3. Inwestor ubiegając się o dofinansowanie wyraża zgodę na postanowienia niniejszych Zasad.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska
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Załącznik nr 1 do Załącznika 

do uchwały Nr XXXIII/399/21 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

 

Wyszków, dnia ……………….. 

………………………………… 

Imię i nazwisko/Pełna nazwa 

………………………………… 

………………………………… 

Adres zamieszkania/siedziby 

 

………………………………… 

………………………………… 

Adres korespondencyjny  

 

………………………………… 

Nr telefonu/adres e-mail (opcjonalnie) 

 

Nr wniosku …………………… 

         (Nadaje Urząd) 

 

 

 

Do  

Burmistrza Wyszkowa 

 

 

Wniosek 

o udzielenie dofinansowania na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania 

 

Wnioskuję o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynku położonym na terenie Gminy 

Wyszków. 

 

1. Lokalizacja planowanych prac:  

Ulica …………………………………………. Nr domu/lokalu ………………………………………... 

Nr ewidencyjny działki i obręb ………………………… 

 

Powierzchnia użytkowa obiektu ……………………….. m2 

 

Czy obiekt jest przeznaczony pod działalność gospodarczą: tak/nie* 

 

Powierzchnia użytkowa obiektu przeznaczona pod działalność ……….. m2 

Udział powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą w stosunku do powierzchni użytkowej 

budynku wynosi ……………. % 
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2. Charakterystyka prac: 

 

- stare źródło ciepła (rodzaj, wiek, moc, zużycie paliw/rok): 

 

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

 

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

 

- planowane nowe źródło ciepła (rodzaj, moc, planowane zużycie paliw/rok):  

 

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

 

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

 

3. Planowany termin zakończenia prac objętych wnioskiem (w miesiącach danego roku): 

 

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

 

4. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: 

 

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

 

5. Nazwa banku i numer rachunku Inwestora, na który ma być przekazane dofinansowanie: 

 

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

 

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

 

 

6. Oświadczenia: 

 

1) oświadczam, że mam/nie mam* możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie 

realizowane zadanie do sieci ciepłowniczej; 

2) oświadczam, że mam/nie mam* możliwości podłączenia nieruchomości, na której będzie 

realizowane zadanie do sieci gazowej; 

3) oświadczam (w przypadku podłączenia do sieci gazowej), że zakończę inwestycję podłączenia do 

sieci najpóźniej do dnia 7 listopada .2021roku wraz z podpisaniem umowy na dostarczenie paliwa 

gazowego; 

4) oświadczam, że posiadam środki własne na realizację zadania; 

5) oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem określającym zasady udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania; 

6) oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne; 

7) zobowiązuję się do eksploatacji realizowanego zadania zgodnie z instrukcją producenta urządzenia 

przez okres nie krótszy niż 5 lat; 

8) oświadczam, że posiadam uregulowany stan prawny nieruchomości objętej zadaniem oraz zgodę 

wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację przedsięwzięcia. 
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7. Załączniki do wniosku:  

 

1) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości; 

2) w przypadku podłączenia do sieci gazowej kserokopia warunków technicznych przyłączenia do sieci 

gazowej i kserokopia umowy o przyłączenie do sieci gazowej; 

3) zdjęcia wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła (wersja papierowa) wraz z opisem: adresem 

inwestycji, datą sporządzenia; 

4) pisemna zgoda wszystkich dysponujących tytułem prawnym do nieruchomości na realizację 

zadania; 

5) pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Inwestora; 

6) oświadczenie Inwestora o prowadzeniu działalności gospodarczej / działalności w rolnictwie / 

działalności w rybołówstwie; 

7) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie Inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie; 

8) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie; 

9) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodny z 

wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

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

poz. 311 ze zm.); 

10) formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodny z wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810); 

11) uchwała powołująca zarząd lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy – 

podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową oraz zgoda właścicieli wchodzących w skład 

wspólnoty na zmianę ogrzewania, wyrażona w formie uchwały.** 

    

 

 

…………………………………. 

            (podpis) 

*niepotrzebne skreślić     

** dotyczy podmiotów wskazanych w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Elżbieta Piórkowska 
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Załącznik nr 2 do Załącznika  

do uchwały XXXIII/399/21 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

 

Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości 

Ja niżej podpisany/a 

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a ........................................................................................................................................ 

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

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów 

i budynków jako działka/i nr ........................................................... w obrębie ewidencyjnym 

....................... wynikające z tytułu: 

1. własności, 

2. współwłasności ................................................................................................................................ 

 (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres) 

........................................................................................................................................................,  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

oraz dysponuję ich zgodami, które przedstawiam w załączeniu. 

3. użytkowania wieczystego1 ............................................................................................................. , 

4. trwałego zarządu1 .......................................................................................................................... , 

5. ograniczonego prawa rzeczowego1 ............................................................................................... , 

6. innego tytułu ………………………………………………………………………………………………..…………………………. , 

wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 

nieruchomością: ................................................................................................................................... 

 

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

 (miejscowość, data)          (podpis) 

 

 
1 Należy wskazać właściciela nieruchomości. 
2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Elżbieta Piórkowska 
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Załącznik nr 3 do Załącznika 

do uchwały Nr XXXIII/399/21 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

 
 

ZGODA WSZYSTKICH DYSPONUJĄCYCH TYTUŁEM PRAWNYM  
DO NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA 

 
My niżej podpisani, którzy jesteśmy .................................. nieruchomości: stanowiącej działkę 

numer........................................., obręb ewidencyjny........................ w miejscowości......................... 

przy ulicy............................. numer.......................... oświadczamy, że dobrowolnie wyrażamy zgodę na 

realizację zadania polegającego na wymianie kotła na paliwo stałe na ogrzewanie gazowe. 

Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania objętego 

dofinansowaniem. 

 
Powyższe zadania powierzamy do realizacji osobie: 
 

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

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

(czytelne podpisy) 
 
 
 

Przewodnicząca Rady 

 

Elżbieta Piórkowska 
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Załącznik nr 4 do Załącznika 

do uchwały Nr XXXIII/399/21 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

 

OŚWIADCZENIE INWESTORA 

W SPRAWIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / DZIAŁALNOŚCI W ROLNICTWIE / 
DZIAŁALNOŚCI W RYBOŁÓWSTWIE NA NIERUCHOMOŚCI, GDZIE REALIZOWANA BĘDZIE INWESTYCJA, 

NA KTÓRĄ MA BYĆ UDZIELONE DOFINANSOWANIE 
 

 
........................................................................................................... 
Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy 
 
........................................................................................................... 
adres/siedziba 
 
............................................... 
NIP  
 
 
Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą / prowadzę działalność rolniczą / prowadzę 
działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury * 
 
 
 
.......................................................................................................... 

(data i podpis) 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Elżbieta Piórkowska 
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Załącznik nr 5 do Załącznika 

do uchwały Nr XXXIII/399/21 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS ORAZ POMOCY 

DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE 
 

........................................................................................................... 
Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy 
 
........................................................................................................... 
adres/siedziba 
 
............................................... 
NIP  
  
 
Oświadczam, że w danym roku oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymałem 
pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, udzielanych na podstawie: 
a) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L Nr 352, str.1), 
b) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym 
(Dz. Urz. UE L Nr 352, str. 9 ze zm.), 
c) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L Nr 190, str. 45) 
oraz aktualnie nie złożyłem wniosku o udzielenie tej pomocy do innego organu. 
 
 

................................................. 
podpis * 

 
* w imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania 
 

Przewodnicząca Rady 

 

Elżbieta Piórkowska 
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Załącznik nr 6 do Załącznika 

do uchwały Nr XXXIII/399/21 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

 

 

Wniosek o  rozliczenie dofinansowania na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła 

ogrzewania 

 

Imię i nazwisko/Pełna nazwa  

Adres zamieszkania/siedziby  

Adres inwestycji  

Nr telefonu (opcjonalnie)  

Data zawarcia umowy 
o przyznanie dofinansowania 

 

Numer umowy 
o przyznanie dofinansowania 

 

Typ i moc zainstalowanego kotła  

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: 

1) zaświadczenie o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła i zamontowaniu 
nowego źródła ciepła, zawierające informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk 
lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informacje o mocy (kW) zdemontowanego 
i zainstalowanego źródła ciepła, sporządzone przez wykonawcę/dostawcę usługi prowadzącego 
działalność gospodarczą, dokonującego wymiany systemu ogrzewania; 

2) kserokopia umowy z dostawcami ciepła sieciowego/gazu, w przypadku podłączenia do sieci; 

3) kserokopia wymaganych decyzji administracyjnych; 

4) kserokopię zaświadczenia wydanego przez kominiarza lub osobę uprawnioną zgodnie 
z art. 62 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 
zm.), o poprawności wykonania wentylacji oraz kanału spalinowego w pomieszczeniach, gdzie jest 
montowane nowe źródła ciepła; 

5) oryginalne faktury i/lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki wystawione na Inwestora; 

6) potwierdzenie dokonanych płatności/wyciągi bankowe; 
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7) dokumentacja fotograficzna (wersja papierowa) przedstawiająca stan po realizacji zadania 
wraz z opisem: adresem inwestycji, datą sporządzenia. 

 

Wyszków, dnia…..….…………………………….     ………………… 

 (podpis) 

*Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dofinansowania. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Elżbieta Piórkowska 
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