
UCHWAŁA NR XLVIII/538/22 
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE 

z dnia 4 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań w ramach „Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Wyszków” 

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 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), po 
zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Rada Miejska w Wyszkowie uchwal, 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 
urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu w postaci  kotłów zasilanych gazem, kotłów na 
biomasę, ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła. 

§ 2. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2022 r., w budynkach zlokalizowanych na 
terenie Gminy Wyszków. 

§ 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 

 

Id: 308B44FD-2A8F-475D-878B-43E7303DFE54. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/538/22 

Rady Miejskiej w Wyszkowie 

z dnia 4 sierpnia 2022 r. 

Zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE) dla Gminy Wyszków” 

§ 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 urządzenia spełniające 
wymagania ekoprojektu w postaci:  kotłów zasilanych gazem, kotłów na biomasę, ogrzewanie elektryczne lub 
pompę ciepła 

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.2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 

3. Dotacja celowa może być udzielana Inwestorom na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania 
w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków. 

4. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący w budynku, 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 użytkownika budynku, położonego na terenie gminy Wyszków, 
w którym znajduje się źródło ciepła 

2) kosztach kwalifikowanych – rozumie się przez to koszty: 

a) zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń, posiadających potwierdzoną zgodność z Dyrektywą 
2009/125/WE lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 dotyczących ekoprojektu posiadających 
atesty dopuszczające do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją, do produkcji ciepła wraz 
z niezbędnym oprzyrządowaniem, 
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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 
na nowe źródło ciepła to jest urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu w postaci:  kotłów zasilanych 
gazem, kotłów na biomasę, ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła w budynkach 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 
urządzeniem spełniającym wymagania ekoprojektu w postaci:  kotłów zasilanych gazem, kotłów na 
biomasę, ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła, 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. Dotacji udziela się w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 4 000,00 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 30 listopada 2022 roku. 

5. Dotacja nie dotyczy budynków w budowie (nie oddanych do użytkowania). 

6. 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. 

7. 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 użytkowaniu nieruchomości, 

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

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

4) pisemną zgodę innych dysponujących prawem do nieruchomości na realizację zadania, złożoną według 
wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszych Zasad, 

5) pełnomocnictwem uprawniającym do występowania w imieniu Inwestora według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 6 do niniejszych Zasad, 

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 którym 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, 

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 
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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 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U.2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) inne niż osoby fizyczne 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, 

3) odpis KRS wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. 

§ 6. 1. Wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie wniosek o udzielenie dotacji, 
na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad, w terminie do 30 września 
2022 r. 

2. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń. 

3. Informacje o trwającym naborze wniosków Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

4. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Urzędu 
Miejskiego w Wyszkowie. 

5. 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. 

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

7. 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 30 listopada 2022 r. 

§ 9. 1. Podstawą wypłaty dofinansowania będzie złożony do dnia 30 listopada 2022 r. wniosek 
o rozliczenie dofinansowania wraz z wymaganymi dokumentami według wzoru stanowiącego załącznik 
Nr 7 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 lub zaświadczenie o zezłomowaniu starego źródła ciepła, 
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2) kserokopię wymaganych decyzji administracyjnych, 

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

4) potwierdzenie dokonanych płatności/wyciągi bankowe, 

5) 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. 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. 1. Wnioski o udzielenie 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 2022 rok. 

  

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Elżbieta Piórkowska 
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WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wyszków na dofinansowanie przedsięwzięcia 

w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Wyszków w 2022r.” 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię: …………...................………………………………………..…….….…………………………………………… 

PESEL: ……………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość ……………………….……...………………. Kod pocztowy ………….……..……………………………………. 

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

Nieobowiązkowe dane do kontaktu: 

Telefon: ………..………………………………………………….…………..……….…...................................................... 

Adres e-mail*: ……………………………………………………………………..…………….…………………………………………. 

 

2. DANE PEŁNOMOCNIKA (wypełnić, jeżeli w imieniu Wnioskodawcy występuje Pełnomocnik) 

Nazwisko i imię: …………...................………………………………………..…….….…………………………………………… 

PESEL: ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

Nieobowiązkowe dane do kontaktu: 

Telefon: ………..………………………………………………….…………..……….…..................................................... 

Adres e-mail*: ……………………………………………………………………..………………………………………………………. 

 

3. DANE NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYM ZOSTANIE PRZEPROWADZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE 

Lokalizacja przedsięwzięcia (zaznaczyć właściwe):  

☐ Budynek wielorodzinny 

☐ Budynek jednorodzinny 

☐ Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym 

☐ Budynek niemieszkalny (jaki ………………………………………………………………………………………) 

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
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Miejscowość ……………………….…..…….……………… Kod pocztowy ……….………..…………………………………… 

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

Księga Wieczysta nr: …………………………………….. Nr działki: ......…….………............................................ 

 

 

Stan prawny nieruchomości, na której ma być realizowane przedsięwzięcie (zaznaczyć właściwe):  

☐ właściciel nieruchomości 

☐ współwłaściciel 

☐ użytkownik wieczysty 

☐ inny użytkownik 

 

 

4. CHARAKTERYSTYKA STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Rodzaj źródła ciepła (zaznaczyć właściwe): 

☐ Indywidualny piec C.O. 

☐ zasilany ręcznie  ☐ zasilany automatycznie 

☐ bezklasowy  ☐ klasa 3 ☐ klasa 4 

☐ Piec kaflowy 

☐ Koza na węgiel 

☐ Trzon kuchenny 

Rodzaj obecnie stosowanego paliwa………….…….……………………..……………………………....................... 

 

 

5. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Rodzaj planowanego zadania:  

�  Ogrzewanie gazowe 

�  Ogrzewanie z zastosowaniem pompy ciepła 

�  Ogrzewanie kotłem na biomasę  

�  Ogrzewanie elektryczne  
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6. ZAŁĄCZNIKI 

1. Oświadczenie o użytkowaniu nieruchomości.  

2. W przypadku budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokali, do wniosku należy 

dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli lokalu lub budynku na wykonanie inwestycji, będącej 

przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem, że koszty z nią związane 

zostaną w całości poniesione przez Wnioskodawcę. 

3. Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo 

szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

        

        ……………………..…………………………………. 

          (data, czytelny podpis) 

 

 

7. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

1. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany do użytkowania 

zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane). 

2. Zostałem/am zapoznany/zapoznana z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 

zgodnie z art. 13 RODO.  

    

        ……………………..…………………………………. 

          (data, czytelny podpis) 

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. 
 

Przewodnicząca Rady 

 
Elżbieta Piórkowska 
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Oświadczenie o użytkowaniu nieruchomości 

Ja niżej podpisany/a 

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

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a 

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

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

oświadczam, że użytkuję nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka/i 

nr .......................................................................... w obrębie ewidencyjnym ....................... na 

zasadzie: 

1. własności, 

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

 (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres) 

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

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

oraz dysponuję ich zgodami, które przedstawiam w załączeniu. 

3. użytkowania wieczystego................................................................................................................. 

4. trwałego zarządu.............................................................................................................................. 

5. innego tytułu ………………………………………………………………………………………………..…………….……………… 

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 

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

 

 

 

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

 (miejscowość, data)          (podpis) 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Elżbieta Piórkowska 
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…………………….., dnia ……………….. 

ZGODA* 

na wystąpienie z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wyszków na 

dofinansowanie oraz na realizację przedsięwzięcia w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji (PONE) dla Gminy Wyszków ” 

 

Ja, niżej podpisany/a 

Nazwisko i imię: …………...................………………………………………..…….….………………………………………………… 

PESEL: ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ………..………………………………………………….…………..……….…............................................................ 

Zamieszkały/a: 

Miejscowość ……………………….…..…….……….. Kod pocztowy ……….………..……………………………………………… 

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

jako współwłaściciel budynku wielorodzinnego/ jednorodzinnego budynku mieszkalnego/ lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym/ innego budynku** wyrażam zgodę na wystąpienie przez 

Pana/Panią 

Nazwisko i imię: …………...................………………………………………..…….….………………………………………………… 

PESEL: ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………..………………………………………………….…………..……….…............................................................ 

Zamieszkałego/j: 

Miejscowość ……………………….…..…….……….. Kod pocztowy ……….………..……………………………………………… 

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

z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wyszków na dofinansowanie 

przedsięwzięcia w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Wyszków”. 

         

       ……………………………………………………. 

             (czytelny podpis) 

Pełnomocnictwo należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. 
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*) Należy dołączyć do wniosku w przypadku, gdy budynek wielorodzinny, mieszkalny budynek 

jednorodzinny lub lokalu mieszkalny w budynku wielorodzinnym, w którym ma zostać zrealizowane 

przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem, jest we współwłasności dwóch lub kilku współwłaścicieli. 

**) Niepotrzebne skreślić 

Przewodnicząca Rady 

 

Elżbieta Piórkowska 
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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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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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……………………., dnia ……………….. 

PEŁNOMOCNICTWO* 

dotyczące reprezentowania współwłaścicieli nieruchomości podczas realizacji przedsięwzięcia 

w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Wyszków w 2022 r.” 

 

Ja, niżej podpisany/a 

Nazwisko i imię: …………...................………………………………………..…….….…………………………………………… 

PESEL: ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………..………………………………………………….…………..………………..…............................................ 

Zamieszkały/a: 

Miejscowość ……………………….…..…….……….. Kod pocztowy ……….………..………………………………………. 

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

udzielam pełnomocnictwa  

Panu/Pani 

Nazwisko i imię: …………...................………………………………………..…….….…………………………………………. 

PESEL: ……………………….………………………………………………………………………............................................ 

Telefon: ………..………………………………………………….…………..……….…………............................................ 

Zamieszkałego/j: 

Miejscowość ……………………….…..…….……….. Kod pocztowy ……….………..……………………………………….. 

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

do reprezentowania mnie we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji 

celowej na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) dla 

Gminy Wyszków 

         

        ……………….…………………………………. 

          (czytelny podpis) 

Pełnomocnictwo należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. 
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*) Należy dołączyć do wniosku w przypadku, gdy właściciel lub współwłaściciel budynku 

wielorodzinnego, mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku 

wielorodzinnym będzie reprezentowany przez inną osobę. 

 

Przewodnicząca Rady 

 

Elżbieta Piórkowska 
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Wniosek o  rozliczenie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w ramach „Programu 

Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Wyszków w 2022 r. 

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 lub zaświadczenie o zezłomowaniu źródła 
ciepła; 

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

3) kserokopia wymaganych decyzji administracyjnych;; 

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

5) potwierdzenie dokonanych płatności/wyciągi bankowe; 

6) dokumentacja fotograficzna (wersja papierowa) przedstawiająca stan po realizacji zadania 
wraz z opisem: adresem inwestycji, datą sporządzenia. 

 

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

 (podpis) 

*Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dofinansowania. 

 
Przewodnicząca Rady 

 
Elżbieta Piórkowska 
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