
Załącznik Nr 1 do  uchwały Nr  XIX/124/2020
Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 3 lipca 2020 r.

Mikstat, dnia ...........…....

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

W N I O S E K

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów
i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła

Wypełnia Urząd Miasta i Gminy

Data wpływu

Nr rejestrowy wniosku

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. IMIĘ I NAZWISKO/
Pełna nazwa wnioskodawcy

2. ADRES ZAMIESZKANIA/
Siedziba Wnioskodawcy

3.
ADRES DO 
KORESPONDENCJI

4. TEL. KONTAKTOWY
e-mail

5.

WNIOSKODAWCA
(zaznaczyć właściwe)

¾osoba fizyczna
¾Wspólnota mieszkaniowa, 
¾spółdzielnia mieszkaniowa
¾przedsiębiorca
¾osoba prawna

6. PESEL
(dotyczy osób fizycznych)

7. REGON
(nie dotyczy osób fizycznych)

8. NIP

9. DANE PEŁNOMOCNIKA

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA



ADRES NIERUCHOMOŚCI

STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ REALIZOWANE BĘDZIE 
ZADANIE

¾właściciel nieruchomości

¾współwłaściciel

¾inny, (podać jaki)
……………………………………………………………

ILOŚĆ PLANOWANYCH DO 
LIKWIDACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
OPALANYCH PALIWEM STAŁYM

[szt.]………………………………

POWIERZCHNIA OGRZEWANA [m2]

RODZAJ I LICZBA PLANOWANYCH 
DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

¾kocioł elektryczny, szt............
¾kocioł gazowy, szt.…………
¾kocioł na paliwa stałe spełniający wymogi 
dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone 
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z 
dnia 28 kwietnia 2015 r. ……….
¾pompa ciepła......................

PLANOWANA MOC 
ZAINSTALOWANEGO NOWEGO 
ZRÓDŁA CIEPŁA

[kW]……………………………………

Rachunek bankowy, na który ma zostać 
przekazana dotacja
Nazwa banku i nr rachunku

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

…………………………………………………..

(data i podpis)

Wymagane załączniki:

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
2) pisemna  zgoda  właściciela  (współwłaścicieli)  nieruchomości  na  wykonanie  zadania

w  sposób  określony  we  wniosku,  w  przypadku,  gdy  podmiot  uprawniony  nie  jest
właścicielem budynku, lokalu,

3) pełnomocnictwo  do  reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielenie  dotacji,  zawarcia
umowy o udzielenie  dotacji  oraz rozliczenia dotacji  (dotyczy sytuacji,  w których tytuł
prawny  do  budynku  mieszkalnego  lub  lokalu  mieszkalnego  przysługuje  więcej  niż
jednemu podmiotowi) (jeżeli dotyczy),



4) uchwała  powołującą  zarząd  lub  umowę  powierzającą  zarządzanie  nieruchomością
zarządcy – podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową, (jeżeli dotyczy)

5) zgoda  właścicieli  wchodzących  w  skład  wspólnoty  na  zmianę  ogrzewania  wyrażoną
w formie uchwały (jeżeli dotyczy),

6) zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielnie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli,
poświadczone przez zarządcę (jeżeli dotyczy),

7) zaświadczenie o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de
minimis w rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w
ciągu  dwóch  poprzedzających  go  lat  podatkowych,  albo  oświadczenie  o  wielkości
pomocy  de  minimis,  o  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie  oraz  pomocy  de  minimis
w rybołówstwie  otrzymanej  w  tym okresie  albo  oświadczenie  o  nieotrzymaniu  takiej
pomocy w tym okresie (jeżeli dotyczy),

8) formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się po
pomoc de minimis (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn zm.), (jeżeli
dotyczy), oraz informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, których zakres został określony 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 (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r.,
Nr 121, poz. 810) (jeżeli dotyczy).



Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/124/2020
Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 3 lipca 2020 r.

Mikstat, dnia .............. 

OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS, POMOCY
DE MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE

1. ………………………………………………………………………………………….........
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)

2. ……………………………………………………………………………………………….

(adres/siedziba)

3. NIP……………………………………………………………………………………….....

4. REGON……………………………………………………………………………………..

5. PESEL………………………………………………………………………………………

oświadczam**,  że  w  roku  bieżącym  oraz  w  ciągu  dwóch  poprzedzających  go  lat
podatkowych nie otrzymałem/łam* z pomocy  de minimis, o której mowa w art. 2 pkt 10 oraz
art. 2 pkt 10 a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.  708) i aktualnie nie złożyłem/łam*
wniosku o udzielenie tego rodzaju pomocy do innego organu.

………………………………………….

(data i podpis)

*niepotrzebne skreślić
**w imieniu przedsiębiorców oświadczenia składają osoby upoważnione do reprezentowania



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/124/2020
Rady Miejskiej w Mikstacie 
z dnia 3 lipca 2020 r.

Mikstat, dnia ..............

ZGODA WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA

Ja/My*,  niżej  podpisana/i*,  która/rzy*  jestem/eśmy*  właścicielem/ami/
współwłaścicielem/ami/  użytkownikiem/ami  wieczystym/ymi  *  nieruchomości  oznaczonej
numerem  ewidencyjnym  działki  …………,  położonej  w  miejscowości
…………………………………….,  obręb……………………….,  oświadczam/y*,  że
wyrażam/y* zgodę na realizację zadania polegającego na wymianie niskosprawnych kotłów
na kocioł na paliwa stałe spełniający wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone
Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. /kocioł gazowy/pompę
ciepła/piec elektryczny*.
Jednocześnie oświadczam/y*, że wyrażam/y zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania
objętego dofinansowaniem oraz wypłatę otrzymanej dotacji na konto wskazane we wniosku.

Powyższe zadania powierzamy do realizacji 
osobie:

………………………………………….

(imię i nazwisko)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………...

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….
(podpisy współwłaścicieli/użytkowników wieczystych)

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr  4 do Uchwały Nr XIX/124/2020
Rady Miejskiej w Mikstacie

z dnia 3 lipca 2020 r.

Mikstat, dnia .............. 

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17
63-510 Mikstat

ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ 

na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła
ciepła

Wypełnia Urząd Miasta i Gminy

Data wpływu

I. DANE SKŁADAJĄCEGO ROZLICZENIE

1. IMIĘ I NAZWISKO/
Pełna nazwa wnioskodawcy

2. ADRES ZAMIESZKANIA/
Siedziba Wnioskodawcy

3.
ADRES DO 
KORESPONDENCJI

4. TEL. KONTAKTOWY
e-mail

5. PESEL
(dotyczy osób fizycznych)

6. REGON
(nie dotyczy osób fizycznych)

7. NIP

8. DANE PEŁNOMOCNIKA

II. DANE DOTYCZĄCE UMOWY O UDZIELENIU DOTACJI

1. DATA ZAWARCIA UMOWY

2. NUMER UMOWY

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANEGO ZADANIA



RODZAJ ZLIKWIDOWANEGO ŻRÓDŁA 
CIEPŁA

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO 
ŻRÓDŁA CIEPŁA
(zaznaczyć właściwe)

¾kocioł gazowy….
¾piec elektryczny....
¾pompa ciepła.....
¾kocioł na paliwa stałe spełniający 
wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign)
określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. …..

ILOŚĆ ZLIKWIDOWANYCH ŹRÓDEŁ 
CIEPŁA OPALANYCH PALIWEM 
STAŁYM

[szt.]

MOC ZAINSTALOWANEGO NOWEGO 
ZRÓDŁA CIEPŁA [kW]

KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA. PLN

Rachunek bankowy, na który ma zostać 
przekazana dotacja
Nazwa banku i nr rachunku

…………………………………………………..

(data i podpis)

Wymagane załączniki:

1. dla kotłów elektrycznych i na paliwa stałe – certyfikaty lub zaświadczenia świadczące o
tym,  że  kocioł  spełnia  wymogi  ekoprojektu  (ecodesign)  określone  Rozporządzeniem
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 paliwa stałe, 

2. dla pomp ciepła certyfikat zgodności z Polską Normą PN-EN 14511,PN-EN12309, PN-
EN 16147 lub PN-EN 15879-1

3. umowa na dostawę gazu, 
4. imienny  dowód  zakupu  (faktura  VAT)  kotła  na  paliwa  stałe  spełniającego  wymogi

dotyczące ekoprojektu (ecodesign) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia  28 kwietnia  2015 r,e  sprawie wykonania  dyrektywy Parlamentu  Europejskiego i
Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na
paliwa stałe, kotła gazowego, pompy ciepła, pieca elektrycznego

5. protokół odbioru instalacji gazowej sporządzony przez uprawnione osoby lub jednostki,
6. dla pomp ciepła protokół odbioru montażu pompy ciepła wystawionym przez wykonawcę

prac montażowych.
7. Imienny dowód trwałej likwidacji poprzedniego źródła ciepła


