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Zał�cznik Nr 1 

do Uchwały Nr VII/33/11 

Rady Miasta Ko�cierzyna 
z dnia 23 marca 2011 r. 

Regulamin 
gospodarowania �rodkami słu��cymi ochronie �rodowiska 

w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna 

ZASADY OGÓLNE 

§ 1 

Wpływy ze �rodków z opłat i kar za korzystanie ze �rodowiska, zwane dalej �rodkami, s� funduszem 
celowym Gminy Miejskiej Ko�cierzyna na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska 
(t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pó�niejszymi zmianami). 

§ 2 

Przy udzielaniu dofinansowania uwzgl�dniane s� wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pó�niejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówie� publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pó�niejszymi zmianami) oraz 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post�powaniu w sprawach dotycz�cych pomocy publicznej (t. j. Dz. U.  
z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z pó�niejszymi zmianami). 

OBSŁUGA �RODKÓW 

§ 3 

1. �rodki stanowi� cz��� bud�etu Gminy Miejskiej Ko�cierzyna uchwalanego przez Rad� Miasta 
Ko�cierzyna na wniosek Burmistrza. 

2. Rada Miasta Ko�cierzyna corocznie b�dzie ustalała poziom wydatków �rodków w kwocie nie ni�szej ni�
wpływy �rodków. 

PRZEZNACZENIE �RODKÓW 

§ 4 

�rodki przeznacza si� zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony �rodowiska. 

§ 5 

1. �rodki przeznacza si� na zadania spełniaj�ce wymogi Prawa ochrony �rodowiska oraz niniejszego 
Regulaminu realizowane w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Ko�cierzyna przez:  
 1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególno�ci: 

a) osoby fizyczne, 
b) wspólnoty mieszkaniowe, 
c) osoby prawne, 
d) przedsi�biorcy; 

 2) jednostki sektora finansów publicznych b�d�ce gminnymi osobami prawnymi, 
zwane dalej Dotowanymi. 

2. Przedmiotem dofinansowania ze �rodków mog� by� zadania, których okres realizacji przewidziany jest 
do ko�ca roku, w którym nast�puje dofinansowanie oraz zadania wieloletnie, realizowane etapami. 

§ 6 

�rodki nie mog� by� przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych przed dniem, w którym został zło�ony 
wniosek o przyznanie dofinansowanie. 
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§ 7 

Ustala si� kierunki finansowania ze �rodków w grupach zada�:  
1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działa� proekologicznych i zasady zrównowa�onego rozwoju, 
2. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz bada� stanu �rodowiska, a tak�e systemów 

pomiarowych zu�ycia wody i ciepła, 
3. Realizacja zada� modernizacyjnych i inwestycyjnych słu��cych ochronie �rodowiska i gospodarce 

wodnej, w tym realizacja sieci wodoci�gowo-kanalizacyjnych oraz przył�czy, urz�dze� ochrony 
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,  

4. Przedsi�wzi�cia zwi�zane z ochron� powietrza, w tym likwidacja niskiej emisji, 
5. Przedsi�wzi�cia zwi�zane z ochron� przyrody, w tym urz�dzanie i utrzymywanie terenów zieleni, 

zadrzewie�, zakrzewie� oraz parków, 
6. Przedsi�wzi�cia zwi�zane z gospodark� odpadami i ochron� powierzchni ziemi, w tym usuwanie 

azbestu, 
7. Inne zadania słu��ce ochronie �rodowiska, wynikaj�ce z zasady zrównowa�onego rozwoju, w tym: 

1) działania przeciwdziałaj�ce zanieczyszczeniom, 
2) wprowadzanie bardziej przyjaznych dla �rodowiska no�ników energii, 
3) wykorzystanie lokalnych �ródeł energii odnawialnej. 

§ 8 

1. Rada Miasta mo�e podejmowa� uchwały o uruchomieniu kolejnych dotacji na realizacj� zada�
szczególnie preferowanych przez Miasto ze wzgl�du na ochron� �rodowiska, ustalaj�c równocze�nie 
zasady ich funkcjonowania. 

2. Niniejszy regulamin ustala nast�puj�ce dotacje celowe: 
� Szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania w ramach „Programu usuwania azbestu  

i wyrobów zawieraj�cych azbest z terenu miasta Ko�cierzyna na lata 2006-2030” - Zał�cznik A, 
� Szczegółowe zasady dofinansowania systemu ogrzewania niskoemisyjnego i bezemisyjnego na 

terenie miasta Ko�cierzyna - Zał�cznik B. 

§ 9 

Dofinansowania udziela si� w formie dotacji. 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 
wniosek i warunki jego składania  

§ 10 

Informacj� o mo�liwo�ci ubiegania si� o przyznanie dofinansowania ze �rodków podaje si� na tablicy 
ogłosze� oraz stronie internetowej Urz�du.  

§ 11 

1. Wnioski o dofinansowanie składa si� wył�cznie na pi�mie na druku wła�ciwym dla danego rodzaju 
wnioskodawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi zał�cznikami. Wzory wniosków okre�laj� Zał�cznik  
nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego Regulaminu. 

2. Wnioski o dotacje celowe składa si� na formularzach z Zał�cznika A i Zał�cznika B. 

§ 12 

1. Wnioski o dofinansowanie składa si� w terminie do dnia 30 wrze�nia roku poprzedzaj�cego rok 
realizacji zadania. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si� składanie wniosków w trakcie trwania roku bud�etowego.  
3. W przypadku stwierdzenia wolnych �rodków finansowych na rachunku po okresie sprawozdawczym 

b�d� w trakcie jego trwania, Burmistrz Miasta mo�e w ka�dej chwili wprowadzi� do planu wydatków 
zadania, o których dofinansowanie si� ubiegano, a które z powodu braku �rodków nie zostały 
zakwalifikowane, b�d� podj�� decyzj� o ogłoszeniu naboru wniosków na zadania do realizacji w danym 
roku kalendarzowym.  

4. Za dat� zło�enia wniosku uznaje si� dat� wpływu wniosku do Urz�du Miasta. 
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kryteria i zasady kwalifikacji wniosku 

§ 13 

1. Wszystkie zło�one wnioski poddawane s� kwalifikacji.  
2. Wnioskodawca mo�e by� wezwany do uzupełnienia wniosku lub zło�enia wyja�nie� na ka�dym etapie 

kwalifikacji. 

§ 14 

1. Weryfikacji wst�pnej dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Ko�cierzyna wg 
nast�puj�cych kryteriów: 
1) terminowo�� zło�enia wniosku, 
2) kompletno�� wniosku, 
3) zgodno�� zadania z kierunkami finansowania okre�lonymi w § 7 niniejszego Regulaminu, 
4) zgodno�� z wymogiem § 6 niniejszego Regulaminu. 

2. Na potrzeby badania wniosku pod k�tem zgodno�ci z kierunkami finansowania oraz/lub pod k�tem 
stopnia zaawansowania realizacji zadania Komisja mo�e zaci�ga� opinii innych wydziałów.  

§ 15 

Wnioski niespełniaj�ce któregokolwiek z kryteriów okre�lonych w § 14 podlegaj� odrzuceniu i nie s� brane 
pod uwag� w dalszej kwalifikacji.  

§ 16 

W przypadku zada� wieloletnich wnioski rozpatrywane b�d� z uwzgl�dnieniem cało�ci wnioskowanej kwoty 
– zgodnie z zał�czonym do wniosku harmonogramem realizacji prac. Przyznanie dofinansowania na 
realizacj� zadania wieloletniego na dany rok oznacza� b�dzie priorytetowe rozpatrzenie kwestii 
dofinansowania zadania w roku (latach) nast�pnym. 

§ 17 

Kwalifikacji merytorycznej wniosków dokonuje Komisja kieruj�c si� nast�puj�cymi kryteriami: 
1. efektywno�ci ekologicznej, 
2. efektywno�ci ekonomicznej, 
3. efektywno�ci technicznej i jako�ciowej, 
4. priorytetowo�ci - w pierwszej kolejno�ci zadaniami realizowanymi przez Gmin� Miejsk� Ko�cierzyna 

(Wydziały Urz�du Miasta Ko�cierzyna). 

§ 18 

1. Lista zakwalifikowanych wniosków stanowi materiał wyj�ciowy do sporz�dzenia bilansu zgłoszonych 
potrzeb oraz przygotowania projektu rocznego planu finansowego. 

2. Projekt rocznego planu finansowego sporz�dza Burmistrz Miasta, bior�c pod uwag� planowane 
przychody.  

§ 19 

1. O zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania zawiadamia si� wnioskodawców na pi�mie po 
uchwaleniu przez Rad� Miasta bud�etu na dany rok.  

2. Wnioski, które wst�pnie nie zostan� zakwalifikowane mog� uzyska� dofinansowanie, je�eli w trakcie 
trwania roku bud�etowego pojawi� si� wolne �rodki. 

3. Wnioski, które w danym roku bud�etowym nie zakwalifikuj� si� do dofinansowania, automatycznie  
z dniem 31 grudnia trac� wa�no��. Nie dotyczy to wniosków  składanych w ramach dotacji celowych. 
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WYSOKO�� DOFINANSOWANIA I ZASADY JEJ PRZYZNAWANIA NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA 

§ 20 

�rodki zewn�trzne pozyskane na realizacj� zada� z regulaminu zasilaj� te zadania. 

§ 21 

1. Jednostki sektora finansów publicznych b�d�ce gminnymi osobami prawnymi mog� uzyska�
dofinansowanie w wysoko�ci do 100% kosztów brutto zadania. 

2. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych nie b�d�ce płatnikami podatku VAT mog�
uzyska� dofinansowanie max. do 50% wnioskowanych kosztów brutto zadania, jednak nie wi�cej  
ni� 5 tys. PLN (słownie: pi�� tysi�cy złotych). 

3. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych b�d�ce płatnikami podatku VAT mog� uzyska�
dofinansowanie max. do 50% wnioskowanych kosztów netto zadania, jednak nie wi�cej ni� 5 tys. PLN 
(słownie: pi�� tysi�cy złotych). 

4. Dofinansowanie przedsi�biorców odbywa si� zgodnie z ustaw� o post�powaniu w sprawach 
dotycz�cych pomocy publicznej (zał�cznik nr 4).  

5. Wysoko�� dotacji celowych okre�lona jest w szczegółowych zasadach ich przyznawania.  

REALIZACJA, KONTROLA, ROZLICZENIE ZADANIA ORAZ WYPŁATA �RODKÓW 

Zasady rozliczania dofinansowania zada� realizowanych przez Wydziały Urz�du Miasta  
w Ko�cierzynie 

§ 22 

1. Dotowani zobowi�zani s� przyst�pi� do realizacji zadania w czasie umo�liwiaj�cym jego terminowe 
zako�czenie i rozliczenie. 

2. Odst�pienie od realizacji zadania lub brak mo�liwo�ci jego realizacji wydział zobowi�zany jest zgłosi�
pismem w terminie 14 dni od dnia wyst�pienia przyczyny. 

3. Nie przyst�pienie do realizacji zadania w deklarowanym terminie lub brak raportowania stanowi 
podstaw� do odst�pienia od dofinansowania. 

§ 23 

Dotowani s� odpowiedzialni za celowe, legalne, gospodarne oraz zgodne z Prawem ochrony �rodowiska 
wydatkowanie �rodków. 

§ 24 

Wypłata �rodków nast�puje po dostarczeniu przez wydział faktur za dofinansowane zadanie. Faktury nale�y 
zło�y� do WIM przynajmniej na 7 dni przed dat� kiedy upływa termin płatno�ci faktur. 

§ 25 

Oryginały faktur dokumentuj�cych wydatki na dotowany etap zadania WIM opatruje nast�puj�c� tre�ci�: 
„Zapłacono z przyznanej dotacji zgodnie z regulaminem gospodarowania �rodkami słu��cymi ochronie 
�rodowiska w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna”. 

Zasady rozliczania dofinansowania zada� realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora 
finansów publicznych 

§ 26 

Wnioskodawcy obowi�zani s� w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakwalifikowaniu 
wniosku na dofinansowanie zło�y� wymagane na tym etapie dla danego zadania dokumenty. 
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§ 27 

Nieuzupełnienie wniosku w terminie uznawane jest za rezygnacj� z dofinansowania. O upływie terminu  
i jego skutkach wnioskodawca informowany jest pisemnie. 

§ 28 

Kompletny wniosek stanowi podstaw� do zawarcia umowy o przyznanie dotacji.  

§ 29

Umowa o przyznanie dotacji winna okre�la�: 
1. nazw� zadania wraz z lokalizacj� i planowany koszt całkowity, 
2. wysoko�� przyznanej dotacji, 
3. procentowy maksymalny udział dotacji w koszcie całkowitym zadania 
4. harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania podlegaj�cego dofinansowaniu, 
5. termin realizacji zadania, 
6. warunki, termin i sposób rozliczania dotacji, 
7. sposób kontroli realizacji zadania,  
8. kary, warunki zwrotu dotacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy, 
9. warunki wypowiedzenia umowy. 

§ 30 

1. Dotowany (wnioskodawca), któremu przyznano dofinansowanie obowi�zany jest przyst�pi� do realizacji 
zadania w czasie umo�liwiaj�cym jego terminowe zako�czenie i rozliczenie. 

2. Udzielona dotacja musi by� rozliczona do 28 grudnia danego roku. 

§ 31 

1. Dotowany (wnioskodawca) obowi�zany jest zawiadomi� Urz�d o przyst�pieniu do realizacji zadania  
w terminie 7 dni. 

2. Zastrzega si� mo�liwo�� kontroli realizacji zadania przez członków Komisji. 
3. Dotowany ponosi pełn� odpowiedzialno�� za zrealizowanie zadania i osi�gni�cie deklarowanych we 

wniosku celów i efektów ekologicznych. 

§ 32 

Wypłata �rodków nast�puje w wysoko�ci faktycznie poniesionych wydatków, przy zachowaniu okre�lonego 
umow� procentu dofinansowania, jednak w wysoko�ci nie wi�kszej ni� kwota przyznanej dotacji,  
z zastrze�eniem § 20. 

§ 33 

1. Wypłata �rodków dotacji nast�puje po udokumentowaniu przez dotowanego poniesionych kosztów 
(okre�lonych na podstawie przedło�onych i zaakceptowanych imiennych faktur VAT b�d� rachunków).  

2. W przypadku zada� realizowanych etapowo dopuszczalna jest wypłata dotacji w transzach. 
3. Warunki wypłaty poszczególnych transz okre�la umowa. 

§ 34 

Wyst�puj�c o wypłat� dotacji Dotowany obowi�zany jest przedło�y�:  
1) sprawozdanie merytoryczno-finansowe dotycz�ce realizacji całego zadania, 
2) kopie wszystkich faktur dokumentuj�cych cało�� wydatków na realizacj� dotowanego zadania oraz ich 

oryginały do wgl�du wraz z dowodami dokonanych przelewów. 

§ 35 

1. Komisja sprawdza wniosek o wypłat� dotacji pod wzgl�dem formalnym. 
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2. Kserokopie potwierdzonych za zgodno�� z oryginałem faktur dokumentuj�cych wydatki na dotowany 
etap zadania WIM opatruje nast�puj�c� tre�ci�: „Zapłacono z przyznanej dotacji zgodnie z regulaminem 
gospodarowania �rodkami słu��cymi ochronie �rodowiska w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna”. 

§ 36 

W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem Dotowany zobowi�zany jest do zwrotu 
otrzymanych �rodków wraz z ustawowymi odsetkami. 

§ 37 

Podmioty, które nie poniosły wydatków na realizacj� zadania zgodnie z umow� lub nie rozliczyły si�  
z realizacji zadania w terminie, wył�czone s� przez 3 lata z mo�liwo�ci ponownego ubiegania si�  
o przyznanie dotacji. 

POSTANOWIENIA KO�COWE 

§ 38 

Wnioski o dofinansowanie zada�, które wpłyn�ły do Urz�du Miejskiego przed dniem wej�cia w �ycie 
niniejszego Regulaminu b�d� rozpatrywane, kwalifikowane i rozliczane zgodnie z regulaminem przyj�tym 
Uchwał� Nr XLI/274/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. 
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Urz�d Miasta 
ul. 3 Maja 9a  
83-400 Ko�cierzyna 

WNIOSEK DLA OSÓB PRAWNYCH 
o przyznanie dotacji ze �rodków słu��cych ochronie �rodowiska 

w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna 

I .  W N I O S K O D A W C A  

1.Nazwa Wnioskodawcy 

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
/pełna nazwa ze wskazaniem prawnej formy działalno�ci i przedmiotu działalno�ci zgodnie z Polsk� Klasyfikacj�

Działalno�ci - PKD/ 

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
/dokładny adres/

2.Wnioskadowaca nale�y do sektora finansów publicznych  TAK  NIE 

                       �  �

3. Wnioskodawca jest beneficjentem pomocy w rozumieniu przepisów ustawy  o post�powaniu w sprawach dotycz�cych 
pomocy publicznej       TAK  NIE 

                     �  �

4. Osoby upowa�nione do składania o�wiadcze� woli w imieniu wnioskodawcy

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
/imi� i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail/

5. Osoba odpowiedzialna za realizacj� zadania

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
/imi� i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail/

6. Nr NIP      7. Nr REGON 

                       

8. Nazwa banku:....................................................................................................................................... 

9. Numer konta:  
                          

I I .  C H A R A K T E R Y S T Y K A  Z A D A N I A  

1. Nazwa zadania: 

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

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

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
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2. Wnioskowana kwota dotacji ze �rodków funduszu 

3. Koszt całkowity zadania: 

Lp. �ródło finansowania Kwota [zł] 

Koszt całkowity zadania 
/Nale�y wpisa� wszystkie �ródła finansowania/ 

4. Podstawowe cele zadania 

/Do kogo jest ono kierowane, przewidywane efekty realizacji zadania/ 

5. Planowany efekt ekologiczny 

/Nale�y wpisa� spodziewany efekt ekologiczny,  w przypadku danych liczbowych - przedstawi� je w formie tabelarycznej, 
 jako zał�cznik do wniosku/ 

6. Pełna dokumentacja inwestycji, uzasadnienie zapotrzebowania na �rodki 

/Opis dokumentacji, daty wydania stosownych pozwole� i terminy ich wa�no�ci/ 

........................................………………./ZŁ/
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Dokumentacja inwestycji zawieraj�ca projekt techniczny, wymagane pozwolenia i uzgodnienia oraz kosztorys inwestorski lub 
kalkulacja kosztów – stanowi� one zał�czniki do wniosku/

7. Stan zaawansowania prac 

W przypadku zada� kontynuowanych szczegółowo opisa� prace prowadzone w latach poprzednich 

8. Harmonogram rzeczowo – finansowy z wyszczególnieniem zada� prowadzonych ze �rodków funduszu 

Lp. Nazwa etapu zadania Planowany 
koszt [zł] 

Terminy realizacji zada� �ródło finansowania 
rozpocz�cie zako�czenie Fundusz [zł] Inne [zł] 

       
       
       
       
       
       
       

RAZEM:      
/Przygotowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub kalkulacji kosztów/ 

..................................... 
piecz�tka 

Ko�cierzyna, dnia:……………………..       ..................................... 
podpis osoby upowa�nionej  

Wszelkie dodatkowe informacje (dokumenty), które zdaniem Wnioskodawcy winny znale�� si� we 

wniosku nale�y doł�czy� do wniosku w formie zał�czników. 

Wykaz zał�czników 

1. odpis z Krajowego Rejestru S�dowego lub za�wiadczenie o wpisie do rejestru działalno�ci gospodarczej  
2. kopie wymaganych pozwole�
3. projekt techniczny 
4. projekt zagospodarowania zieleni, plan zagospodarowania terenu lub inwentaryzacja zieleni (dotyczy zada� zwi�zanych z 

urz�dzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni) 
5. kalkulacja kosztów lub kosztorys inwestorski 
6. inne 



Zał�cznik Nr 1
do Regulaminu gospodarowania �rodkami słu��cymi 
ochronie �rodowiska w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna 

Wniosek nr:.............../.......... rok 

10

OPINIA KOMISJI 

Wniosek spełnia wymogi Prawa Ochrony �rodowiska   TAK   NIE 

Wniosek spełnia wymogi Regulaminu gospodarowania   TAK   NIE 
�rodkami słu��cymi ochronie �rodowiska  
w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna 

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

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

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

Opiniował:.................................  ..........................  ……….................... 
  /Imi� i Nazwisko/    /data/    /podpis/ 

Zatwierdzenie Przewodnicz�cego Komisji  
  

............................  ............................. 
       /data/    /podpis/

UWAGI: 

Data udzielenia odpowiedzi:.....................   Nr pisma:....................... 

Data zawarcia umowy:...........................    Nr umowy:...................................... 
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Urz�d Miasta 
ul. 3 Maja 9a  
83-400 Ko�cierzyna 

WNIOSEK DLA WYDZIAŁÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA KO�CIERZYNA 
o przyznanie dotacji ze �rodków słu��cych ochronie �rodowiska 

w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna

I .  W N I O S K O D A W C A  

1.Nazwa Wnioskodawcy 

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
/pełna nazwa ze wskazaniem prawnej formy działalno�ci/ 

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
/dokładny adres/

2. Osoby upowa�nione do składania o�wiadcze� woli w imieniu wnioskodawcy

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
/imi� i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail/

3. Osoba odpowiedzialna za realizacj� zadania

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
/imi� i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail/

I I .  C H A R A K T E R Y S T Y K A  Z A D A N I A  

1. Nazwa zadania: 

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

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

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

2. Wnioskowana kwota dotacji ze �rodków funduszu 

3. Koszt całkowity zadania: 

Lp. �ródło finansowania Kwota [zł] 

Koszt całkowity zadania 
/Nale�y wpisa� wszystkie �ródła finansowania/ 

........................................………………./ZŁ/
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4. Koszty eksploatacji lub utrzymania przedsi�wzi�cia z bud�etu miasta Ko�cierzyna w latach nast�pnych: 

Lp. Lata Kwota [zł] 

Koszt całkowity zadania 
    /wg cen na dzie� składania wniosku/ 

5. Podstawowe cele zadania 

/Do kogo jest ono kierowane, przewidywane efekty realizacji zadania oraz liczba mieszka�ców obj�ta przedsi�wzi�ciem/ 

6. Planowany efekt ekologiczny 

/Nale�y wpisa� spodziewany efekt ekologiczny,  w przypadku danych liczbowych - przedstawi� je w formie tabelarycznej, 
 jako zał�cznik do wniosku/ 

7. Pełna dokumentacja inwestycji, uzasadnienie zapotrzebowania na �rodki 

/Opis dokumentacji, daty wydania stosownych pozwole� i terminy ich wa�no�ci/ 

Dokumentacja inwestycji zawieraj�ca projekt techniczny, wymagane pozwolenia i uzgodnienia oraz kosztorys inwestorski lub 
kalkulacja kosztów – stanowi� one zał�czniki do wniosku/
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8. Stan zaawansowania prac 

W przypadku zada� kontynuowanych szczegółowo opisa� prace prowadzone w latach poprzednich 

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy z wyszczególnieniem zada� prowadzonych ze �rodków funduszu 

Lp. Nazwa etapu zadania Planowany 
koszt [zł] 

Terminy realizacji zada� �ródło finansowania 
rozpocz�cie zako�czenie Fundusz [zł] Inne [zł] 

       
       
       
       
       
       
       

RAZEM:      
/Przygotowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub kalkulacji kosztów/ 

..................................... 
piecz�tka 

Ko�cierzyna, dnia:……………………..       ..................................... 
podpis osoby upowa�nionej  

Wszelkie dodatkowe informacje (dokumenty), które zdaniem Wnioskodawcy winny znale�� si�  

we wniosku nale�y doł�czy� do wniosku w formie kolejnych zał�czników. 

Wykaz zał�czników 

1. kopie wymaganych pozwole�
2. projekt techniczny 
3. projekt zagospodarowania zieleni, plan zagospodarowania terenu lub inwentaryzacja zieleni (dotyczy zada� zwi�zanych  

z urz�dzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni) 
4. kalkulacja kosztów lub kosztorys inwestorski 
5. inne 
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OPINIA KOMISJI 

Wniosek spełnia wymogi Prawa Ochrony �rodowiska   TAK   NIE 

Wniosek spełnia wymogi Regulaminu gospodarowania   TAK   NIE 
�rodkami słu��cymi ochronie �rodowiska  
w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna 

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

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

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

Opiniował:.................................  ..........................  ……….................... 
  /Imi� i Nazwisko/    /data/    /podpis/ 

Zatwierdzenie Przewodnicz�cego Komisji 
   

............................  ............................. 
       /data/    /podpis/

UWAGI: 

Data udzielenia odpowiedzi:.....................   Nr pisma:....................... 

Data zawarcia umowy:...........................    Nr umowy:...................................... 
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Urz�d Miasta 
ul. 3 Maja 9a 
83-400 Ko�cierzyna 

WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
o przyznanie dotacji ze �rodków słu��cych ochronie �rodowiska 

w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna

I .  W N I O S K O D A W C A  

1. Imi�      2. Nazwisko 

3. Adres zamieszkania 

/Ulica i numer domu/             /Kod Pocztowy/   /Miasto/

4. NIP       5. PESEL 

   -    -   -               

6. Seria i numer Dowodu Osobistego          7. Data wydania dowodu osobistego 

                    

8. Organ wydaj�cy dowód osobisty 

                           

9. Telefon stacjonarny    10.Telefon komórkowy    11. Adres e-mail 

                       

12. Urz�d Skarbowy wła�ciwy dla Wnioskodawcy  

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

13. Osoba upowa�niona 

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
/imi� i nazwisko osoby upowa�nionej, adres, seria i numer dowodu osobistego/ 

14 Wypłata �rodków: - przelew na konto  - wypłata w kasie Urz�du 

15. Wła�ciciel Konta Bankowego, Nazwa banku:...........................................................................................................

16 Numer konta:  

                           

I I .  C H A R A K T E R Y S T Y K A  Z A D A N I A  

1. Nazwa zadania: 

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

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

……....……………………………….............…......…………….........................…………….....…. 
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2. Wnioskowana kwota dotacji ze �rodków funduszu 

3. Koszt całkowity zadania: 

Lp. �ródło finansowania Kwota [zł] 

Koszt całkowity zadania 
/Nale�y wpisa� wszystkie �ródła finansowania/ 

4. Podstawowe cele zadania 

/Do kogo jest ono kierowane, przewidywane efekty realizacji zadania/ 

5. Planowany efekt ekologiczny 

/Nale�y wpisa� spodziewany efekt ekologiczny,  w przypadku danych liczbowych - przedstawi� je w formie tabelarycznej, 
 jako zał�cznik do wniosku/ 

6. Pełna dokumentacja inwestycji, uzasadnienie zapotrzebowania na �rodki 

/Opis dokumentacji, daty wydania stosownych pozwole� i terminy ich wa�no�ci/ 

........................................………………./ZŁ/
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Dokumentacja inwestycji zawieraj�ca projekt techniczny, wymagane pozwolenia i uzgodnienia oraz kosztorys inwestorski lub 
kalkulacja kosztów – stanowi� one zał�czniki do wniosku/

7. Stan zaawansowania prac 

W przypadku zada� kontynuowanych szczegółowo opisa� prace prowadzone w latach poprzednich 

8. Harmonogram rzeczowo – finansowy z wyszczególnieniem zada� prowadzonych ze �rodków funduszu 

Lp. Nazwa etapu zadania Planowany 
koszt [zł] 

Terminy realizacji zada� �ródło finansowania 
rozpocz�cie zako�czenie Fundusz [zł] Inne [zł] 

       
       
       
       
       
       
       

RAZEM:      
/Przygotowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub kalkulacji kosztów/ 

Ko�cierzyna, dnia:……………………..       ............................. 
             podpis Wnioskodawcy  

Wszelkie dodatkowe informacje (dokumenty), które zdaniem Wnioskodawcy winny znale�� si�  

we wniosku nale�y doł�czy� do wniosku w formie kolejnych zał�czników. 

Wykaz zał�czników 
1. kopie wymaganych pozwole�
2. projekt techniczny 
3. projekt zagospodarowania zieleni, plan zagospodarowania terenu lub inwentaryzacja zieleni (dotyczy zada� zwi�zanych  

z urz�dzaniem i utrzymywaniem terenów zieleni) 
4. kalkulacja kosztów lub kosztorys inwestorski 
5. inne 
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OPINIA KOMISJI 

Wniosek spełnia wymogi Prawa Ochrony �rodowiska   TAK   NIE 

Wniosek spełnia wymogi Regulaminu gospodarowania   TAK   NIE 
�rodkami słu��cymi ochronie �rodowiska  
w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna 

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

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

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

Opiniował:.................................  ..........................  ……….................... 
  /Imi� i Nazwisko/    /data/    /podpis/ 

Zatwierdzenie Przewodnicz�cego Komisji 
   

............................  ............................. 
       /data/    /podpis/

UWAGI: 

Data udzielenia odpowiedzi:.....................   Nr pisma:....................... 

Data zawarcia umowy:...........................    Nr umowy:...................................... 
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Urz�d Miasta 
ul. 3 Maja 9a  
83-400 Ko�cierzyna 

Zał�cznik Nr 4
do Regulaminu gospodarowania �rodkami słu��cymi  
ochronie �rodowiska w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna 

 Wniosek nr:.............../.......... rok 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si� o pomoc inn� ni� pomoc de minimis  

lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

A. Informacje dotycz�ce wnioskodawcy 

1. Imi� i nazwisko albo nazwa 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzib�1) 

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

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
....................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 

5. 

Forma prawna2)

przedsi�biorstwo pa�stwowe 

jednoosobowa spółka Skarbu Pa�stwa 

spółka akcyjna albo spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�, w stosunku do których Skarb 
Pa�stwa, jednostka samorz�du terytorialnego, przedsi�biorstwo pa�stwowe lub jednoosobowa 
spółka Skarbu Pa�stwa s� podmiotami, które posiadaj� uprawnienia takie, jak przedsi�biorcy 
dominuj�cy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pó�n. zm.) 

inna forma prawna (poda� jaka) 

………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1)

 Nale�y wpisa� siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób okre�lony w rozporz�dzeniu Rady Ministrów  

z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udost�pniania krajowego rejestru urz�dowego 

podziału terytorialnego kraju oraz zwi�zanych z tym obowi�zków organów administracji rz�dowej i jednostek samorz�du 

terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z pó�n. zm). 
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6. 

Wielko�� wnioskodawcy, zgodnie z zał�cznikiem I do rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 
sierpnia 2008 r. uznaj�cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 
87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporz�dzenia w sprawie wył�cze� blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, 
str. 3)2): 

1) mikroprzedsi�biorstwo 

2) małe przedsi�biorstwo  

3) �rednie przedsi�biorstwo 

4) przedsi�biorstwo inne ni� wskazane w pkt 1-3 

7. Klasa działalno�ci, w zwi�zku z któr� wnioskodawca ubiega si� o pomoc publiczn�, zgodnie z rozporz�dzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z pó�n. 
zm.) 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

8. Data utworzenia 
…………………………………………………………………………………………………... 

B. Informacje dotycz�ce sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy 

                                                 
2)

 Zaznaczy� wła�ciw� pozycj� znakiem X. 
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1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� oraz  
spółki komandytowo-akcyjnej, wysoko�� niepokrytych strat 

   przewy�sza 50 % wysoko�ci kapitału  
   zarejestrowanego3), w tym wysoko�� straty w ci�gu  
   ostatnich 12 miesi�cy przewy�sza 25 % wysoko�ci tego kapitału? 

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysoko��
niepokrytych strat przewy�sza 50 % wysoko�ci 
jej kapitału według ksi�g spółki, w tym wysoko�� straty  

   w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy przewy�sza  
25 % wysoko�ci tego kapitału? 

   3) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikuj�ce go do obj�cia post�powaniem upadło�ciowym?  

   4) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikuj�ce go do  
   obj�cia post�powaniem naprawczym4)? 

5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych ni� twierdz�ce w pkt 1-4, nale�y dodatkowo okre�li�, czy w odniesieniu 
do okresu ostatnich 3 lat poprzedzaj�cych dzie� wyst�pienia z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej: 

     a) wnioskodawca odnotowuje rosn�ce straty?  

     b) obroty wnioskodawcy malej�?   

     c) zwi�kszeniu ulegaj� zapasy wnioskodawcy lub  niewykorzystany potencjał do 
�wiadczenia usług? 

     d) wnioskodawca ma nadwy�ki produkcji5)? 

     e) zmniejsza si� przepływ �rodków finansowych? 

     f) zwi�ksza si� suma zadłu�enia wnioskodawcy? 

     g) rosn� kwoty odsetek od zobowi�za� wnioskodawcy? 

     h) warto�� aktywów netto wnioskodawcy zmniejsza si�  
         lub jest zerowa? 

i) zaistniały inne okoliczno�ci (poda� jakie) wskazuj�ce  
      na trudno�ci w zakresie płynno�ci finansowej? 
………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………… 

 tak  nie 
 nie dotyczy 

 tak  nie 

 nie dotyczy 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

       tak  nie 

       tak  nie 

       tak  nie 

       tak  nie 

       tak  nie 

       tak  nie 

      tak  nie 

      tak  nie 

                                                 
3)

 Wysoko�� strat nale�y oblicza� w odniesieniu do sumy wysoko�ci kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz 

kapitału z aktualizacji wyceny. 
4)

 W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadło�ciowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z pó�n. 

zm.). 
5)

 Dotyczy wył�cznie producentów. 
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6) Czy pomimo wyst�pienia okoliczno�ci wymienionych  
w pkt 5, wnioskodawca jest w stanie odzyska� płynno�� finansow�?  

      Je�li tak, to w jaki sposób? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

7) Czy wnioskodawca nale�y do grupy kapitałowej?

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdz�cej, nale�y dodatkowo wskaza�: 

a) czy trudno�ci wnioskodawcy maj� charakter 
wewn�trzny? 

       

                                                                                 
      b) czy na trudn� sytuacj� wnioskodawcy miały wpływ  

decyzje podmiotu dominuj�cego dotycz�ce alokacji  
kosztów  w ramach grupy kapitałowej? 

     
  

 c) czy trudno�ci wnioskodawcy mog� by� przezwyci��one przez grup�? 

      tak  nie 

      tak  nie 

      tak  nie 

       tak  nie 

 nie dotyczy 

       tak  nie 

 nie dotyczy 

 nie dotyczy 

C. Czy na wnioskodawcy ci��y obowi�zek zwrotu kwoty stanowi�cej równowarto�� udzielonej 
pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzj� o obowi�zku zwrotu 
pomocy? 

       tak  nie 
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D. Informacje dotycz�ce prowadzonej działalno�ci gospodarczej, w zwi�zku z któr� wnioskodawca 
ubiega si� o pomoc publiczn�
Czy wnioskowana pomoc publiczna dotyczy działalno�ci: 

1)  w sektorze rybołówstwa i akwakultury6)? 

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w 
zał�czniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do  
      obrotu produktów rolnych wymienionych w zał�czniku I  
      do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? 

4) w sektorze w�glowym7)? 

5) w sektorze hutnictwa �elaza i stali8)? 

6) w sektorze budownictwa okr�towego9)?  

7) w sektorze włókien syntetycznych10)? 

8) w sektorze transportu? 

Je�li tak, to czy pomoc b�dzie przeznaczona na nabycie  
�rodków transportu lub urz�dze� transportowych11)? 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

   tak    nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

 tak  nie 

                                                 
6)

 Obj�tych rozporz�dzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 

produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z pó�n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne rozdz. 4, t. 4, str. 198).
7)

 Zgodnie z definicj� zawart� w rozporz�dzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy pa�stwa 

dla przemysłu w�glowego (Dz. Urz. WE L 205 z 2.08.2002, str. 1, z pó�n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, 

t. 2, str. 170).
8)

 Zgodnie z art. 2 pkt 29 rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj�cego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporz�dzenia w sprawie wył�cze�

blokowych). 
9)

 Zgodnie z pkt 10 lit. a Zasad ramowych dotycz�cych pomocy pa�stwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 317 z 

30.12.2003,  str. 11, z pó�n. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 201, z pó�n. zm.). 
10)

 Zgodnie z art. 2 pkt 30 rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj�cego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporz�dzenia w sprawie wył�cze�

blokowych). 
11)

 Zgodnie z art. 2 pkt 10 rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj�cego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporz�dzenia w sprawie wył�cze�

blokowych). 



2
4

C
z�
��

 E
 

In
fo

rm
ac

je
 d

o
ty

cz
�c

e 
o

tr
zy

m
an

ej
 p

o
m

o
cy

 p
rz

ez
n

ac
zo

n
ej

 n
a 

te
 s

am
e 

ko
sz

ty
 k

w
al

if
ik

u
j�

ce
 s

i�
 d

o
 o

b
j�

ci
a 

p
o

m
o

c�
, n

a 
p

o
kr

yc
ie

 k
tó

ry
ch

 

w
n

io
sk

o
d

aw
ca

 u
b

ie
g

a 
si
�

 o
 p

o
m

o
c 

p
u

b
lic

zn
� 

al
b

o
 p

o
m

o
cy

n
a 

ra
to

w
an

ie
 lu

b
 r

es
tr

u
kt

u
ry

za
cj
� 

o
tr

zy
m

an
ej

 w
 o

kr
es

ie
 1

0 
la

t 
p

o
p

rz
ed

za
j�

cy
ch

 d
zi

e�

zł
o
�e

n
ia

 w
n

io
sk

u
 o

 u
d

zi
el

en
ie

 p
o

m
o

cy
 p

u
b

lic
zn

ej
12

) 

L
p

.
D

zi
e�

u
d

zi
el

en
ia

 
p

o
m

o
cy

  

P
o

d
m

io
t 

u
d

zi
el

aj
�c

y 
p

o
m

o
cy

  

P
o

d
st

aw
a 

p
ra

w
n

a 
u

d
zi

el
en

ia
 p

o
m

o
cy

 
N

u
m

er
 

p
ro

g
ra

m
u

 
p

o
m

o
co

w
eg

o
, 

p
o

m
o

cy
 

in
d

yw
id

u
al

n
ej

 

F
o

rm
a 

p
o

m
o

cy
  

W
ar

to
��

 o
tr

zy
m

an
ej

 
p

o
m

o
cy

  
P

rz
ez

n
ac

ze
n

ie
 

p
o

m
o

cy
  

in
fo

rm
ac

je
 p

o
d

st
aw

o
w

e
in

fo
rm

ac
je

 
sz

cz
eg

ó
ło

w
e 

n
o

m
in

al
n

a
b

ru
tt

o
1

2
3a

3b
3c

3d
3e

4
5

6a
6b

7
1. 2. 3. 4. 5.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
2

) 
N

al
e�

y
 w

y
p

eł
n
i�

 z
g
o

d
n

ie
 z

 i
n
st

ru
k
cj
�
 s

ta
n
o

w
i�

c�
 z

ał
�
cz

n
ik

 d
o

 „
F

o
rm

u
la

rz
a 

in
fo

rm
ac

ji
 p

rz
ed

st
a
w

ia
n

y
c
h
 p

rz
y
 u

b
ie

g
a
n

iu
 s

i�
 o

 p
o

m
o

c 
in

n
�
 n

i�
 p

o
m

o
c
 d

e 
m

in
im

is
 l

u
b

 p
o

m
o

c 

d
e 

m
in

im
is

 w
 r

o
ln

ic
tw

ie
 l

u
b

 r
y
b

o
łó

w
st

w
ie

”.
 



25

Informacje dotycz�ce przedsi�wzi�cia13): 

1. Informacje ogólne:  

1) opis przedsi�wzi�cia: 

 ……………………………………………………………………………………………… 

2) całkowite koszty realizacji przedsi�wzi�cia (w zł): 

……………………………………………………………………………………………… 

3) warto�� kosztów kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc� publiczn� w warto�ci nominalnej  

i zdyskontowanej oraz ich rodzaje (w rozbiciu na poszczególne przeznaczenia pomocy): 

……………………………………………………………………………………………… 

4) maksymalna dopuszczalna intensywno�� lub warto�� pomocy: 

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

5) intensywno�� lub warto�� pomocy ju� udzielonej w zwi�zku z kosztami, o których mowa w pkt 3: 

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

6) lokalizacja przedsi�wzi�cia: 

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

7) cele, które maj� by� osi�gni�te w zwi�zku z realizacj� przedsi�wzi�cia oraz cele, których nie 
mo�na byłoby osi�gn�� bez pomocy: 

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

8) etapy realizacji przedsi�wzi�cia: 

……………………………………………………………………………………………… 

9) data rozpocz�cia oraz zako�czenia realizacji przedsi�wzi�cia: 

……………………………………………………………………………………………… 

10) inne informacje dotycz�ce przedsi�wzi�cia: 

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

2. Informacje szczegółowe: 

1) w przypadku otrzymania pomocy stanowi�cej rekompensat� z tytułu �wiadczenia usług w 

ogólnym interesie gospodarczym, nale�y poda� nast�puj�ce informacje: 

a) opis zadania publicznego, w zwi�zku z którym podmiot otrzymywał rekompensat� wraz ze 
wskazaniem aktu nakładaj�cego zobowi�zanie do realizacji zada� publicznych, a tak�e 
okre�laj�cego w szczególno�ci zakres, charakter, czas trwania oraz sposób obliczania wysoko�ci 
rekompensaty: 
............................................................................................................................................................

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

b) metodologia obliczania wysoko�ci rekompensaty: 

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

………………………………………………………………………………... 

                                                 
13)

 Nale�y obowi�zkowo wypełni� pkt 1, oraz w zale�no�ci od przeznaczenia pomocy publicznej odpowiednio 

pkt 2, o ile dotyczy wnioskodawcy. 
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c) wyszczególnienie kosztów, które nie zostały pokryte z przychodów ani zrekompensowane w 
zwi�zku z realizacj� tego zadania publicznego wraz z podaniem ich wielko�ci: 

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

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

2) w przypadku otrzymania pomocy udzielanej na naprawienie szkód wyrz�dzonych przez 

kl�ski �ywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, nale�y poda� nast�puj�ce informacje: 

a) opis kl�ski �ywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które wywołało szkod�: 

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

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

b) data wyst�pienia szkody wyrz�dzonej przez kl�sk� �ywiołow� lub inne nadzwyczajne zdarzenie: 

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

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

c) opis szkód wywołanych wyst�pieniem kl�ski �ywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz 

ich wycena: 

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

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

d) wysoko�� ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zosta� wypłacone w zwi�zku ze szkod� poniesion�

wskutek wyst�pienia kl�ski �ywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia: 

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

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

3) w przypadku otrzymania regionalnej pomocy operacyjnej, nale�y opisa� problem 

wyst�puj�cy w danym regionie uzasadniaj�cy udzielanie pomocy publicznej: 

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

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

4) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych, w rozumieniu art. 7 

ust. 1 rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy 

pa�stwa dla przemysłu w�glowego, udzielanej w sektorze w�glowym, nale�y poda�

nast�puj�ce informacje: 

a) rodzaj i całkowit� wielko�� kosztów nadzwyczajnych: 
............................................................................................................................................................

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

b) rodzaj i wielko�� kosztów nadzwyczajnych, które zostały ju� pokryte: 
............................................................................................................................................................

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

5) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bie��cych (jednostki obj�tej planem 

likwidacji), udzielanej w sektorze w�glowym, nale�y poda� nast�puj�ce informacje: 
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a) rodzaj i wielko�� strat bie��cych: 

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

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

b) rodzaj i wielko�� pokrytych strat bie��cych: 

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

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

6) w przypadku otrzymania pomocy na koszty inwestycji pocz�tkowych w rozumieniu 

rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy pa�stwa 

dla przemysłu w�glowego (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dost�pu do 

zasobów w�gla) udzielanej w sektorze w�glowym, nale�y poda� ogólne koszty projektu 

inwestycyjnego: 

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

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

7) w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bie��cych (udzielanej w ramach pomocy 

na zapewnienie dost�pu do zasobów w�gla) udzielanej w sektorze w�glowym, nale�y 

poda� nast�puj�ce informacje: 

a) rodzaj i wielko�� strat bie��cych: 

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

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

b) rodzaj i wielko�� pokrytych strat bie��cych: 

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

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

8) w przypadku otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzacj�, nale�y poda�

nast�puj�ce informacje:    

a) czy wnioskowana pomoc na restrukturyzacj� nast�puje bezpo�rednio po przyznaniu pomocy 

na ratowanie i stanowi cz��� działa� na rzecz restrukturyzacji przedsi�biorstwa? 

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

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

b) je�li otrzymana, w okresie 10 lat poprzedzaj�cych dzie� zło�enia wniosku o udzielenie 

pomocy, pomoc na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami sekcji 3.1.1 

Wytycznych wspólnotowych dotycz�cych pomocy pa�stwa w celu ratowania i restrukturyzacji 

zagro�onych przedsi�biorstw, oraz nie nast�piła po niej restrukturyzacja nale�y wyja�ni�: 

-  czy przedsi�biorstwo dawało racjonaln� długoterminow� perspektyw� rentowno�ci po 

przyznaniu pomocy na ratowanie? 
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............................................................................................................................................................

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

-  czy po upływie 5 lat od otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzacj� nast�piły 

wyj�tkowe i nieprzewidywalne okoliczno�ci, za które przedsi�biorstwo nie jest 

odpowiedzialne, uzasadniaj�ce udzielenie nowej pomocy ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

c) czy po udzieleniu pomocy na ratowanie lub restrukturyzacj� wyst�piły okoliczno�ci o 

charakterze wyj�tkowym i nieprzewidywalnym, za które przedsi�biorstwo nie jest 

odpowiedzialne, uzasadniaj�ce udzielenie nowej pomocy? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

d) czy na dzie� zło�enia wniosku o udzielenie pomocy jest realizowany plan restrukturyzacji 

przewiduj�cy udział �rodków publicznych stanowi�cych pomoc na restrukturyzacj�? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9) w przypadku otrzymania pomocy na anulowanie długów w sektorze kolejowym, nale�y 

poda� nast�puj�ce informacje:

a) kiedy zostały zaci�gni�te zobowi�zania, których dotyczy pomoc: 

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

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

b) czy zobowi�zania dotyczyły bezpo�rednio działalno�ci zwi�zanej z transportem kolejowym lub 

infrastruktur� kolejow�, jej budow� lub u�ytkowaniem: 

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

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

e) wyszczególnienie zobowi�za�, które nie zostały pokryte wraz z podaniem ich wielko�ci oraz 

zastosowanej metodologii oblicze�: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Dane osoby upowa�nionej do przedstawienia informacji: 

________________ _       ________________       __________________ 

 imi� i nazwisko                nr telefonu                      data i podpis  

        

_____________________ 

 stanowisko słu�bowe 
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Zał�cznik do formularza informacji  
przedstawianych przez wnioskodawc�

Instrukcja wypełnienia tabeli w cz��ci E formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si� o pomoc inn�
ni� pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Nale�y poda� informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj�cych 
si� do obj�cia pomoc�, na pokrycie których udzielana b�dzie pomoc albo pomoc na ratowanie lub restrukturyzacj�. Na 
przykład, je�eli podmiot ubiegaj�cy si� o pomoc otrzymał w przeszło�ci pomoc w zwi�zku z realizacj� inwestycji, nale�y 
wykaza� jedynie pomoc przeznaczon� na te same koszty kwalifikuj�ce si� do obj�cia pomoc�, na pokrycie których ma 
by� udzielona pomoc. 

1. Dzie� udzielenia pomocy (kol. 1) – nale�y poda� dzie� udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o post�powaniu w sprawach dotycz�cych pomocy publicznej. 

2. Podmiot udzielaj�cy pomocy (kol. 2) – nale�y poda� pełn� nazw� i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W 
przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzale�nia nabycie prawa do otrzymania 
pomocy wył�cznie od spełnienia przesłanek w nim okre�lonych, bez konieczno�ci wydania decyzji albo zawarcia umowy, 
nale�y pozostawi� to miejsce niewypełnione. 

3. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 3)

Uwaga: istniej� nast�puj�ce mo�liwo�ci ł�czenia elementów tworz�cych podstaw� prawn� udzielenia pomocy, które 
nale�y wpisa� w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poni�ej. 

Podstawa prawna - informacje 
podstawowe Podstawa prawna - informacje szczegółowe

3a 3b 3c 3d 3e

ustawa przepis ustawy - - - 

ustawa przepis ustawy 
akt 

wykonawczy 
przepis aktu 

wykonawczego 
- 

ustawa przepis ustawy 
akt 

wykonawczy 
przepis aktu 

wykonawczego 
decyzja/uchwała/ 

umowa 

ustawa przepis ustawy - - 
decyzja/uchwała/ 

umowa 

Kol. 3a - Podstawa prawna - informacje podstawowe - je�eli pomoc została udzielona na podstawie ustawy nale�y poda�
w nast�puj�cej kolejno�ci: dat� aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt 
został opublikowany. 

Kol. 3b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - nale�y poda� oznaczenie przepisu b�d�cego podstaw� udzielenia 
pomocy (w kolejno�ci: artykuł ustawy, ust�p, punkt, litera, tiret). 

Kol. 3c - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - je�eli podstaw� udzielenia pomocy był akt wykonawczy do 
ustawy, nale�y poda� w nast�puj�cej kolejno�ci: nazw� organu wydaj�cego akt, dat� aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie 
roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany. 

Kol. 3d - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - nale�y poda� oznaczenie przepisu aktu wykonawczego b�d�cego 
podstaw� udzielenia pomocy (w kolejno�ci: paragraf, ust�p, punkt, litera, tiret). 

Kol. 3e - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - je�eli podstaw� udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub 
umowa, nale�y poda� symbol okre�laj�cy ten akt; w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer 
uchwały, w przypadku umowy – numer, przedmiot oraz strony umowy. 

4. Numer programu pomocowego/pomocy indywidualnej (kol. 4) - w przypadku gdy pomoc publiczna była udzielona w 
ramach programu pomocowego, nale�y poda� numer programu pomocowego nadany przez Komisj� Europejsk�, a 
w przypadku pomocy indywidualnej nale�y poda� numer pomocy indywidualnej nadany przez Komisj� Europejsk�
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(numery programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej zamieszczone s� na stronie internetowej Urz�du Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów). W przypadku pomocy de minimis kolumny nr 4 nie wypełnia si�. 

5. Forma pomocy (kol. 5) - nale�y poda� form� otrzymanej pomocy (np. dotacja, refundacja, ulga podatkowa). 

6. Warto�� otrzymanej pomocy (kol. 6) - nale�y poda�:  
a) warto�� nominaln� pomocy (jako całkowit� wielko�� �rodków finansowych b�d�cych podstaw� do obliczania wielko�ci 

udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej po�yczki lub kwota odroczonego podatku) oraz  
b)  warto�� brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 

2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania warto�ci pomocy publicznej udzielanej w ró�nych formach (Dz. 
U. Nr 194, poz. 1983, z pó�n. zm.)). 

7. Przeznaczenie pomocy (kol. 7) - nale�y poda� kod wskazuj�cy przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według 
poni�szej tabeli. 

Wyszczególnienie Kod
1 2 

A. POMOC HORYZONTALNA
Pomoc na działalno�� badawcz�, rozwojow� i innowacyjn�
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe a1.1
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsi�biorstw a1.2
pomoc na techniczne studia wykonalno�ci a1.3
pomoc na innowacje w obr�bie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług a1.4
pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji a1.5
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu a1.6
pomoc na klastry innowacyjne a1.7
pomoc na pokrycie kosztów praw własno�ci przemysłowej dla małych i �rednich 
przedsi�biorstw 

  a1.8 

Pomoc na ochron� �rodowiska
pomoc inwestycyjna umo�liwiaj�ca przedsi�biorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych 
(zgodnie z zał�cznikiem XII Traktatu o przyst�pieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii 
Europejskiej), zastosowanie norm surowszych ni� normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
�rodowiska lub podniesienie poziomu ochrony �rodowiska w przypadku braku norm 
wspólnotowych 

 a2.1 

pomoc na nabycie nowych �rodków transportu spełniaj�cych normy surowsze ni� normy 
wspólnotowe lub podnosz�cych poziom ochrony �rodowiska w przypadku braku norm 
wspólnotowych 

 a2.2 

pomoc na szybkie przystosowanie małych i �rednich przedsi�biorstw do przyszłych norm 
wspólnotowych 

 a2.3 

pomoc w obszarze ochrony �rodowiska na inwestycje zwi�kszaj�ce oszcz�dno�� energii a2.4
pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony �rodowiska na układy kogeneracji o wysokiej 
sprawno�ci 

 a2.5 

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony �rodowiska na propagowanie energii ze �ródeł 
odnawialnych 

 a2.6 

pomoc na badania �rodowiska a2.7
pomoc na ochron� �rodowiska w formie ulg podatkowych a2.8
pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne a2.9
pomoc na gospodarowanie odpadami  a2.10
pomoc na rekultywacj� zanieczyszczonych terenów a2.11
pomoc na relokacj� przedsi�biorstw a2.12
pomoc dotycz�ca programów handlu uprawnieniami a2.13
Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i �rednich przedsi�biorstw
pomoc inwestycyjna a3
pomoc na zatrudnienie a4
Pomoc na usługi doradcze dla małych i �rednich przedsi�biorstw oraz udział małych i �rednich 
przedsi�biorstw w targach 
pomoc na usługi doradcze a5
pomoc na udział w targach a6
Pomoc na rzecz małych przedsi�biorstw nowo utworzonych przez kobiety a24
Pomoc dla pracowników znajduj�cych si� w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników 
niepełnosprawnych 
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pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutacj� pracowników znajduj�cych si� w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji 

a11

pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych a12
pomoc na rekompensat� dodatkowych kosztów zwi�zanych z zatrudnianiem pracowników 
niepełnosprawnych 

a13

Pomoc szkoleniowa a14
Pomoc na ratowanie a15
Pomoc na restrukturyzacj� a16
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrz�dzonych przez kl�ski �ywiołowe lub inne 
nadzwyczajne zdarzenia 

a17 

Pomoc udzielana na zapobie�enie lub likwidacj� powa�nych zakłóce� w gospodarce o 
charakterze ponadsektorowym a18 

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsi�biorców działaj�cych w ramach 
przedsi�wzi�cia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim 

a19 

Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego a20
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów a21
Pomoc w formie kapitału podwy�szonego ryzyka a22
Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działa� gospodarczych lub 
niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w 
zakresie sprzecznym z rynkiem wewn�trznym 

a23 

B. POMOC REGIONALNA
pomoc inwestycyjna b1
pomoc na zatrudnienie b2
regionalna pomoc inwestycyjna na du�e projekty inwestycyjne b3
pomoc operacyjna b4
pomoc dla nowo utworzonych małych przedsi�biorstw b5

C. INNE PRZEZNACZENIE
pomoc stanowi�ca rekompensat� za realizacj� usług �wiadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym 

c5

pomoc de minimis e1
D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne

SEKTOR GÓRNICTWA W�GLA
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych d3.1
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bie��cej dla jednostek obj�tych planem likwidacji d3.2
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bie��cej dla jednostek obj�tych planem dost�pu do 
zasobów w�gla 

d3.3

pomoc na inwestycje pocz�tkowe d3.4
SEKTOR TRANSPORTU
�EGLUGA MORSKA
pomoc inwestycyjna d4.1
pomoc na popraw� konkurencyjno�ci d4.2
pomoc na repatriacj� marynarzy d4.3
pomoc na wsparcie �eglugi bliskiego zasi�gu d4.4
LOTNICTWO
pomoc na budow� infrastruktury portu lotniczego d5.1
pomoc na usługi portu lotniczego d5.2
pomoc dla przewo�ników na rozpocz�cie działalno�ci d5.3
SEKTOR KOLEJOWY
pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru d6.1
pomoc w celu anulowania długów d6.2
pomoc na koordynacj� transportu d6.3
TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY d7
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU t
SEKTOR ENERGETYKI
pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w zwi�zku z przedterminowym 
rozwi�zaniem umów długoterminowych sprzeda�y mocy i energii elektrycznej 

d8 

SEKTOR KINEMATOGRAFII
pomoc dotycz�ca kinematografii i innych przedsi�wzi�� audio-wizualnych  d9
SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY d10
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Zał�cznik Nr A
do Regulaminu gospodarowania �rodkami słu��cymi 
ochronie �rodowiska w Gminie Miejskiej Ko�cierzyna 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH  
„PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJ�CYCH AZBEST  

Z TERENU MIASTA KO�CIERZYNA NA LATA 2006 – 2030” 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem dofinansowania s� działania zwi�zane z demonta�em, transportem i utylizacj� wyrobów 

zawieraj�cych azbest z obiektów budowlanych poło�onych na terenie miasta Ko�cierzyna. 

2. Wysoko�� �rodków przeznaczonych na realizacj� Programu b�dzie corocznie uchwalana przez Rad�

Miasta Ko�cierzyna w ramach puli �rodków słu��cych ochronie �rodowiska. 

3. Rada Miasta Ko�cierzyna co roku ustala stawk� dofinansowania do 1m2 demontowanego materiału 

zawieraj�cego azbest. 

4. O dofinansowanie ubiega� si� mog� osoby fizyczne posiadaj�ce tytuł prawny do obiektu budowlanego 

zlokalizowanego na terenie miasta Ko�cierzyna oraz wspólnoty mieszkaniowe. 

5. Dofinansowanie polega na refundacji cz��ci wydatków poniesionych na realizacj� zadania polegaj�cego 

na demonta�u, transporcie i utylizacji wyrobów zawieraj�cych azbest, stosowanych jako pokrycie 

dachowe lub elewacyjne obiektu budowlanego (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego, gara�u). 

6. Dofinansowanie dla danego obiektu budowlanego lub jego cz��ci jest jednorazowe. 

7. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów zwi�zanych z zakupem i monta�em nowych wyrobów np. nowych 

pokry� dachowych lub elewacyjnych. 

8. Organizacja transportu i utylizacji wyrobów zawieraj�cych azbest na składowisku odpadów 

niebezpiecznych, z zachowaniem zgodno�ci z obowi�zuj�cymi przepisami prawa, nale�e� b�dzie do 

Gminy Miejskiej Ko�cierzyna.

§ 2 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Etap składania wniosku 

1.  Warunkiem koniecznym ubiegania si� o dofinansowanie dla zadania okre�lonego w § 1 jest zło�enie w 

Urz�dzie Miasta w Ko�cierzynie wypełnionego wniosku (wzór wniosku stanowi zał�cznik nr A/1) wraz z 

nast�puj�cymi dokumentami: 

• ocen� stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrobów zawieraj�cych azbest (Zał�cznik nr 

A/2) zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 

2010 r. zmieniaj�cego rozporz�dzenie z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków 

bezpiecznego u�ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest (Dz.U. z 2010 r. nr 162 poz. 

1089),

• informacja o wyrobach zawieraj�cych azbest i miejscu ich wykorzystywania (Zał�cznik nr A/3) 
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• kserokopi� aktualnego dokumentu potwierdzaj�cego własno�� budynku/działki. W przypadku 

budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób nale�y doł�czy� pisemn� zgod�

współwła�cicieli (np. wypisu z rejestru gruntów). 

2. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane b�d� w sposób ci�gły, tzn. w całym okresie obowi�zywania 

Programu. 

3. Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletno�ci rozpatrywane b�d� wg kolejno�ci ich zło�enia, do wysoko�ci 

wyczerpania limitu �rodków przewidzianych w na dany roku kalendarzowym na cele słu��ce ochronie 

�rodowiska.   

4. Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o zakwalifikowaniu jego wniosku do realizacji.  

5. Wnioski nie zakwalifikowane do realizacji w danym roku kalendarzowym b�d� realizowane w pierwszej 

kolejno�ci w roku nast�pnym. 

6. Z wnioskodawca zostanie zawarta stosowna umowa cywilnoprawna. 

7. O terminie i miejscu podpisania umowy wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie lub 

telefonicznie.   

§ 3 

Etap realizacji zadania 

1. Prace zwi�zane z demonta�em wyrobów zawieraj�cych azbest, mog� by� realizowane wył�cznie przez 

wykonawców posiadaj�cych stosowne, przewidziane przepisami prawa, uprawnienia (w przypadku 

działalno�ci zwi�zanej z demonta�em wyrobów zawieraj�cych azbest - decyzja wydana przez 

Marszałka Województwa Pomorskiego lub Starost� Powiatu Ko�cierskiego).  

2. Wybór firmy prowadz�cej prace demonta�owe nale�y do wła�ciciela obiektu budowlanego. 

3. Wnioskodawca z którym podpisano umow� na dofinansowanie zadania zobowi�zany jest do zło�enia 

nast�puj�cych dokumentów: 

a. kserokopii zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budow�, obejmuj�cych  

w swoim zakresie demonta� wyrobów zawieraj�cych azbest – zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane,  

b. umowy o demonta� wyrobów zawieraj�cych azbest z wybranym wykonawc� posiadaj�cym 

stosowne, przewidziane przepisami prawa, uprawnienia, 

c.  „Informacji o wyrobach zawieraj�cych azbest, których wykorzystywanie zostało zako�czone” 

(Zał�cznik nr A/4) - zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 23 pa�dziernika 2003 r. w sprawie wymaga� w zakresie wykorzystywania  

i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urz�dze�, w których 

był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), 

d. kserokopii faktury VAT (lub rachunku) wystawionego na Wnioskodawc� przez uprawnionego 

przedsi�biorc� za demonta� odpadów zawieraj�cych azbest wraz z kserokopi� dokumentu 

potwierdzaj�cego uregulowanie ww. rachunku, 

e. kserokopii o�wiadczenia przedsi�biorcy usuwaj�cego wyroby zawieraj�ce azbest o prawidłowo�ci 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem wła�ciwych 

przepisów technicznych i sanitarnych, zawieraj�cego dodatkowo informacj� o ł�cznej powierzchni  

i masie usuni�tych oraz przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów zawieraj�cych azbest. 
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4. Kwota dofinansowania b�dzie okre�lona na podstawie przedło�onych faktur VAT (lub rachunków)  

z uwzgl�dnieniem corocznie ustalanej przez Rad� Miasta Ko�cierzyna stawki dofinansowania do 1m2

demontowanego materiału zawieraj�cego azbest. 

5. Kwota dofinansowania zostanie wypłacona w kasie tutejszego Urz�du  lub przelana na konto podane 

przez Wnioskodawc� w umowie o dofinansowanie po zako�czeniu post�powania. 

6. Kwota dofinansowania mo�e podlega� opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 

§ 4  

POSTANOWIENIA KO�COWE 

1. Zastrzega si� prawo do ��dania dodatkowych wyja�nie� oraz przeprowadzenia kontroli obiektu 

budowlanego w trakcie realizacji i po wykonaniu zadania obj�tego dofinansowaniem. 

2. Druk wniosku o dofinansowanie mo�na pobra� w Biurze Obsługi Mieszka�ców Urz�du Miasta 

Ko�cierzyna, ul. 3 Maja 9a, Ko�cierzyna. Dokument składa si� w jednym egzemplarzu, w przypadku 

kserokopii dokumentów wymagane jest przedło�enie do wgl�du oryginału dokumentów, dla 

stwierdzenia zgodno�ci kserokopii z oryginałem. Wnioski niekompletne nie b�d� rozpatrywane. 

3. Wnioskodawca zobowi�zany jest we własnym zakresie dopełni� wszelkich formalno�ci zwi�zanych  

z demonta�em azbestu, jakie nakłada na niego obowi�zuj�ce prawo. 

4. Wnioskodawca zobowi�zany jest do uregulowania w Urz�dzie Skarbowym wszystkich ewentualnych 

zobowi�za� podatkowych zwi�zanych z otrzymanym dofinansowaniem. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygni�cia podejmuje 

Burmistrz Miasta Ko�cierzyna. 
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Zał�cznik nr A/1 
W N I O S E K 

o dofinansowanie demonta�u materiałów zawieraj�cych azbest, 
 transportu, utylizacji odpadów zawieraj�cych azbest*  

1. Wnioskodawca: ………………………….……………………………………………………..……………………. 
                                                              (imi� i nazwisko wła�ciciela nieruchomo�ci) 

adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………………….. 
                                                       (kod pocztowy, nazwa miejscowo�ci, ulica, nr. domu, nr. lokalu) 

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

telefon: ……………………….…………………………    e-mail: ………………………….………………………….. 

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawieraj�cych azbest: 

………………...................................................................................................................................................... 
(ulica i nr domu/nr nieruchomo�ci gdzie przeprowadzony zostanie demonta� pokrycia dachowego / elewacji) 

nr ewidencyjny działki .................................., obr�b nr ………………………… 

3. Tytuł własno�ci:  

tytuł prawny do nieruchomo�ci: ……………………………….................................................... 
                                                                            (własno��, współwłasno��, najem, u�yczenie, inny*) 

4. Nazwa i rodzaj odpadów zawieraj�cych azbest:………………………………………………………………

                                                                                                    (płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)  

5. Ilo�� odpadów (m2, tony):......................................................................................................................... 

                                                        Poda� podstaw� zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 

6. Przydatno�� do dalszej eksploatacji:.......................................................................................................... 

                                                                                Poda� liczb� pkt i stopie� pilno�ci zgodnie z ocen� stanu1

7. Przewidywany termin usuni�cia wyrobu zawieraj�cego azbest :................................... 

8. Refundacja wydatków w kasie Urz�du/ na rachunek bankowy: 

9. O�wiadczam, �e wszystkie dane zawarte w powy�szym wniosku wypełniłem(am) 
    zgodnie z prawd�. 

…...................................................... 
                                                                                                                       (data i podpis wnioskodawcy) 
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10. Adnotacje urz�dowe: ....................................................................................................... 
(wypełnia Urz�d Miasta Ko�cierzyna) 

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

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

Uwagi: Wniosek nale�y zło�y� w Biurze Obsługi Mieszka�ca budynku Urz�du Miasta w Ko�cierzynie ul. 3 
Maja 9A. 

Obja�nienia:  

*  niepotrzebne skre�li�  

1 Poda� wg "Oceny stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrobów zawieraj�cych azbest" - 
zał�cznik nr 1 do rozporz�dzenia ministra wła�ciwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów 
bezpiecznego u�ytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest. 
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Zał�cznik nr A/2 

OCENA 
stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrobów zawieraj�cych azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urz�dzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

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

Adres miejsca/obiektu/urz�dzenia budowlanego/instalacji przemysłowej: 

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

Rodzaj zabudowy1): 

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

Numer działki ewidencyjnej2): 

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

Numer obr�bu ewidencyjnego2): 

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

Nazwa, rodzaj wyrobu3): 

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

Ilo�� wyrobów4): 

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

Data sporz�dzenia poprzedniej oceny5): 

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

  

Grupa
/ 

nr 
Rodzaj i stan wyrobu Punkty Ocena

1 2 3 4

I Sposób zastosowania azbestu -   - 

1 
Powierzchnia pokryta mas� natryskow� z azbestem 

(torkret) 
30   

2 Tynk zawieraj�cy azbest 30   

3 
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ci��ar obj. < 1 000 

kg/m3) 
25   

4 
Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, 

elewacyjne) 
10   

II Struktura powierzchni wyrobu z azbestem -  -  

5 
Du�e uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura 

włókien 
60   

6 
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, 

załamania), naruszona struktura włókien 
30   

7 
�cisła struktura włókien przy braku warstwy 
zabezpieczaj�cej lub jej du�ych ubytkach 

15   

8 Warstwa zabezpieczaj�ca bez uszkodze� 0   

III Mo�liwo�� uszkodzenia powierzchni wyrobu z  - -  
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azbestem

9 Wyrób jest przedmiotem jakich� prac 30   

10 Wyrób bezpo�rednio dost�pny (do wysoko�ci 2 m) 15   

11 Wyrób nara�ony na uszkodzenia mechaniczne 10   

12 
Wyrób nara�ony na wstrz�sy i drgania lub czynniki 

atmosferyczne 
10   

13 Wyrób nie jest nara�ony na wpływy zewn�trzne 0   

IV 
Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do 

pomieszcze	 u�ytkowych -   - 

14 Bezpo�rednio w pomieszczeniu 30   

15 
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym 

pokryciem 
25   

16 
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały 

wentylacyjne) 
25   

17 Na zewn�trz obiektu (np. tynk) 20   

18 
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki 

mi�dzyokienne) 
10   

19 
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, 

ponad pyłoszczeln� powierzchni� lub poza szczelnym 
kanałem wentylacyjnym 

5   

20 
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu 
odizolowanym od pomieszcze� mieszkalnych)  

0   

V 
Wykorzystanie miejsca/obiektu/urz�dzenia 

budowlanego/instalacji przemysłowej  - -  

21 Regularne przez dzieci, młodzie� lub sportowców 40   

22 Stałe lub cz�ste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)  30   

23 Czasowe (np. domki rekreacyjne)  15   

24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)  5   

25 
Nieu�ytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne 

lub gospodarskie, wył�czone z u�ytkowania obiekty, 
urz�dzenia lub instalacje)  

0   

SUMA PUNKTÓW OCENY   

STOPIE	 PILNO�CI   

  
UWAGA: W ka�dej z pi�ciu grup arkusza nale�y wskaza� co najmniej jedn� pozycj�. Je�li w grupie zostanie 
wskazana wi�cej ni� jedna pozycja, sumuj�c punkty z poszczególnych grup, nale�y uwzgl�dni� tylko pozycj�
o najwy�szej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala okre�li� stopie� pilno�ci: 
Stopie� pilno�ci I   od 120 punktów - wymagane pilnie usuni�cie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub 
zabezpieczenie 
Stopie� pilno�ci II  od 95 do 115 punktów - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku 
Stopie� pilno�ci III  do 90 punktów - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....................................       ............................................. 
            Oceniaj�cy                                          
     Wła�ciciel/Zarz�dca 
       (nazwisko i imi�)                              (podpis) 

.....................................       ............................................. 
      (miejscowo��, data)         (adres lub piecz�� z adresem) 
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Obja�nienia:  
1)  Nale�y poda� rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny. 
2)  Nale�y poda� numer obr�bu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca wyst�powania azbestu. 
3)  Przy okre�laniu rodzaju wyrobu zawieraj�cego azbest nale�y stosowa� nast�puj�c� klasyfikacj�: 

–  płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 
–  płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 
–  rury i zł�cza azbestowo-cementowe, 
–  izolacje natryskowe �rodkami zawieraj�cymi w swoim składzie azbest, 
–  wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 
–  prz�dza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 
–  szczeliwa azbestowe, 
–  ta�my tkane i plecione, sznury i sznurki, 
–  wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyj�tkiem wyrobów ciernych, 
–  papier, tektura, 
–  inne wyroby zawieraj�ce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, poda� jakie. 

4)  Ilo�� wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wła�ciwych dla danego wyrobu 
(m2, m3, mb). 
5)  Nale�y poda� dat� przeprowadzenia poprzedniej oceny; je�li jest to pierwsza ocena, nale�y wpisa� „pierwsza ocena”. 
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    Zał�cznik nr A/3 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJ�CYCH AZBEST1)  

I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA 

1. Miejsce, adres  

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

2. Wła�ciciel/zarz�dca/u�ytkownik*): 

  a) osoba prawna - nazwa, adres ...................................................................................................................... 

  b) osoba fizyczna - imi�, nazwisko i adres ....................................................................................................... 

3. Tytuł własno�ci ............................................................................................................................................... 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .................................................................................................................................. 

5. Ilo�� (m2, tony) ................................................................................................................................................ 

                                                        Poda� podstaw� zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 

6. Przydatno�� do dalszej eksploatacji4) ............................................................................................................. 

7. Przewidywany termin usuni�cia wyrobu: 

  a) okresowej wymiany z tytułu zu�ycia wyrobu5) .............................................................................................. 

  b) całkowitego usuni�cia niebezpiecznych materiałów i substancji .................................................................. 

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)............................................................................................................... 

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

                                          (podpis) 

Data ..................................... 

________ 
Obja�nienia: 
*)

   Niepotrzebne skre�li�. 
1)

   Za wyrób zawieraj�cy azbest uwa�a si� ka�dy wyrób o st��eniu równym lub wy�szym od 0,1 % azbestu. 
2)

   Przy okre�laniu rodzaju wyrobu zawieraj�cego azbest nale�y stosowa� nast�puj�c� klasyfikacj�: 

-   płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

-   płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

-   rury i zł�cza azbestowo-cementowe, 

-   izolacje natryskowe �rodkami zawieraj�cymi w swoim składzie azbest, 

-   wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

-   prz�dza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

-   szczeliwa azbestowe, 

-   ta�my tkane i plecione, sznury i sznurki, 

-   wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyj�tkiem wyrobów ciernych, 

-   papier, tektura, 

-   inne wyroby zawieraj�ce azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura. 
3)

   Poda� podstaw� zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury). 
4)

   Według "Oceny stanu i mo�liwo�ci bezpiecznego u�ytkowania wyrobów zawieraj�cych azbest" - zał�cznik nr 1 do 

rozporz�dzenia ministra wła�ciwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego u�ytkowania oraz 

warunków usuwania wyrobów zawieraj�cych azbest. 
5)

   Na postawie corocznego rozporz�dzenia ministra wła�ciwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia 

wyrobów zawieraj�cych azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny. 
6)

   Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urz�dzenia zawieraj�cego azbest. 
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   Zał�cznik nr A/4 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJ�CYCH AZBEST1),  

KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKO�CZONE

1. Miejsce, adres ................................................................................................................................................. 

2. Wła�ciciel/zarz�dca*): 

  a) osoba prawna - nazwa, adres, ..................................................................................................................... 

  b) osoba fizyczna - imi�, nazwisko i adres ....................................................................................................... 

3. Tytuł własno�ci ............................................................................................................................................... 

4. Nazwa, rodzaj wyrobu2) .................................................................................................................................. 

5. Ilo�� (m2, tony)3) ............................................................................................................................................. 

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ................................................................................................ 

7. Planowane usuni�cia wyrobów: ..................................................................................................................... 

  a) sposób ......................................................................................................................................................... 

  b) przez kogo ...................................................................................................................................................  

  c) termin .......................................................................................................................................................... 

8. Inne istotne informacje4) ................................................................................................................................. 

                     ……………….…………………… 

                                            (podpis) 

Data .................................. 

________ 
Obja�nienia: 
*)

   Niepotrzebne skre�li�. 
1)

   Za wyrób zawieraj�cy azbest uwa�a si� ka�dy wyrób o st��eniu równym lub wy�szym od 0,1 % azbestu. 
2)

   Przy okre�laniu rodzaju wyrobu zawieraj�cego azbest nale�y stosowa� nast�puj�c� klasyfikacj�: 

-   płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, 

-   płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, 

-   rury i zł�cza azbestowo-cementowe, 

-   izolacje natryskowe �rodkami zawieraj�cymi w swoim składzie azbest, 

-   wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, 

-   prz�dza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, 

-   szczeliwa azbestowe, 

-   ta�my tkane i plecione, sznury i sznurki, 

-   wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyj�tkiem wyrobów ciernych, 

-   papier, tektura, 

-   inne wyroby zawieraj�ce azbest, oddzielnie niewymienione. 
3)

   Poda� podstaw� zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury). 
4)

   Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym. 
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Zał�cznik Nr B
do Regulaminu gospodarowania �rodkami 
słu��cymi ochronie �rodowiska w Gminie 
Miejskiej Ko�cierzyna 

�
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOFINANSOWANIA SYSTEMU OGRZEWANIA  

NISKOEMISYJNEGO I BEZEMISYJNEGO NA TERENIE MIASTA KO�CIERZYNA 
�
I CEL 

� Likwidacja niskiej emisji - kotłowni opalanych w�glem 
� Zwi�kszenie wykorzystania energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
� Zwi�kszenie wykorzystania �ródeł energii o charakterze niskoemisyjnym, 
� Zwi�kszenie wykorzystania �ródeł energii o charakterze bezemisyjnym, 
� Zmniejszenie emisji zanieczyszcze� do atmosfery. 
�
II ZASADY DOFINANSOWANIA 

1. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni s�: 
• wła�ciciele budynków, 
• najemcy mieszka� w budynkach wielorodzinnych, 
• wła�ciciele mieszka� istniej�cych we wspólnocie posiadaj�cy odr�bny system grzewczy, 
• wspólnoty mieszkaniowe, 
• przedsi�biorstwa i firmy, 
• instytucje, 
• zwi�zki wyznaniowe lub ko�cioły. 

2. Prawo do uzyskania dofinansowania powstaje w momencie: 
• modernizacji �ródła energii cieplnej, dalej zwanym nowym �ródłem, poprzez likwidacj� kotłowni 

opalanych w�glem i zast�pienia ich �ródłami niskoemisyjnymi lub bezemisyjnymi, 
• doło�enia dodatkowego �ródła bezemisyjnego (typu pompy ciepła, kolektory słoneczne), dalej 

zwanym nowym �ródłem do istniej�cego systemu ogrzewania. 
3. Moc zmodernizowanego i/lub dodatkowego �ródła nie mo�e przekracza� 40kW. 
4. Modernizacja i/lub wykonanie dodatkowego �ródła musi by� zrealizowana po terminie wej�cia w �ycie 

przedmiotowej uchwały. 
5. Do niskoemisyjnych �ródeł energii zalicza si�: 

• kotły opalane gazem (przez kocioł gazowy c.o. rozumie si� kocioł przystosowany wył�cznie do 
spalania gazu ziemnego GZ 50 lub gazu w�glowodorowego płynnego), 

• kotły opalane olejem opałowym (przystosowane wył�cznie do spalania oleju opałowego lekkiego), 
• kotły opalane drewnem. 

6. Do bezemisyjnych �ródeł energii zalicza si�: 
• pompy ciepła, 
• kolektory słoneczne, 
• miejsk� sie� ciepłownicz�, 
• kotły elektryczne. 

7. Miasto Ko�cierzyna zostało podzielone na dwie strefy: 
• Strefa I obejmuje nast�puj�ce budynki przy ulicach zgodnie z zał�cznikiem nr B/3, 
• Strefa II pozostała cz��� miasta. 

8. Wielko�� dotacji uzale�niona jest od rodzaju zmodernizowanego �ródła oraz strefy wg poni�szej tabeli. 

Rodzaj �ródła 
Wielko�� dotacji* 

Strefa I Strefa II 

�ródła niskoemisyjne 
do 300 zł 

za ka�dy 1 kW mocy 
nowego �ródła 

do 250 zł 
za ka�dy 1 kW 
nowego �ródła 

�ródła bezemisyjne z 
wył�czeniem pomp ciepła 
i kolektorów słonecznych 

do 400 zł 
za ka�dy 1 kW 
nowego �ródła 

do 400 zł 
za ka�dy 1 kW 
nowego �ródła 

�ródła beze misyjne - 
pompy ciepła 

do 800 zł 
za ka�dy 1 kW 

do 800 zł 
za ka�dy 1 kW 
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nowego �ródła nowego �ródła
�ródła beze misyjne - 
kolektory słoneczne 

do 800 zł 
za ka�dy 1 m2 powierzchni absorbera 

do 800 zł 
za ka�dy 1 m2 powierzchni absorbera

*  Warto�� dotacji nie mo�e przekroczy� 50% kosztów kwalifikowanych. 

III OGÓLNE WARUNKI 

1. Dofinansowanie udzielane jest jednorazowo na dany budynek lub lokal w budynku. 
2. Urz�dzenie grzewcze winno by� trwale zwi�zane z obiektem budowlanym, w którym zostało 

zainstalowane.  
3. Dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z wcze�niej zawart� umow� mi�dzy Gmin� Miejsk�

Ko�cierzyna a wnioskodawc�, po wykonaniu prac i dokonaniu odbioru przez Komisj� powołan� przez 
Burmistrza Miasta Ko�cierzyna, a tak�e udokumentowaniu poniesionych kosztów zmiany systemu 
ogrzewania budynku lub lokalu w budynku. Wysoko�� dofinansowania ustala si� na podstawie 
przedstawionych faktur. 

4. Warunkiem niezb�dnym dla uzyskania dofinansowania w przypadku modernizacji �ródła jest likwidacja 
wszystkich dotychczasowych słu��cych ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym  
w budynku lub w lokalu oraz brak innego �ródła ogrzewania w przypadku gdy piece: 
• przedstawiaj� wysokie walory estetyczne, 
• obj�te s� ochron� konserwatora zabytków. 

W powy�szych przypadkach nale�y usun�� poł�czenie pieca z przewodem kominowym. 
5. Nie przyznaje si� dofinansowania do: 

• zakupu przeno�nych urz�dze� grzewczych, 
• kominków, 
• wykonania instalacji w nowobudowanych obiektach, 
• modernizacji istniej�cego ju� ogrzewania niskoemisyjnego lub bezemisyjnego. 

IV WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Aby wniosek o przyznanie dotacji został zarejestrowany nale�y zło�y� wniosek na odpowiednim 
formularzu – zał�cznik nr B/1, oraz zał�czy� oryginały dokumentów, ewentualnie kopie potwierdzone 
własnor�cznie w obecno�ci pracownika Wydziału In�ynierii Miejskiej: 
• Akt własno�ci lokalu/domu lub w przypadku najemców zgod� wła�ciciela i kopie umowy najmu, a w 

przypadku wspólnot mieszkaniowych uchwał� zarz�du wspólnoty dotycz�c� zmiany systemu 
grzewczego, 

• W przypadku modernizacji �ródła dokument potwierdzaj�cy stosowanie w�gla w sezonie 
grzewczym. 

2. Wniosek zostanie przekazany do rozpatrzenia po dostarczeniu nast�puj�cych dokumentów: 
• Kopie faktur �wiadcz�ce o poniesionych kosztach, 
• Umow� z dostawc� medium grzewczego ( o ile przepisy tego wymagaj� ). 

3. Przez koszty kwalifikowane zwi�zane z modernizacj� rozumie si� koszty: 
• zakupu i monta�u niskoemisyjnego �ródła energii, 
• zakupu i monta�u bezemisyjnego �ródła energii, 
• zakupu i monta�u w�złów cieplnych i podł�czenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
• zakupu i monta�u wkładu kominowego, 
• zakupu i monta�u urz�dze� b�d�cych elementem nowego �ródła, 
• zakup i monta� instalacji CO dotyczy tylko strefy I. 

V WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA 

1. Zło�enie kompletnego wniosku wraz z zał�cznikami. 
2. Potwierdzenie w formie protokołu spisanego przez Komisj� powołan� przez Burmistrza Miasta 

Ko�cierzyna modernizacji systemu ogrzewania. 

VI TRYB PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

1. Wnioski o udzielenie dofinansowania b�d� rozpatrywane wg kolejno�ci ich zło�enia, w miar�
posiadanych �rodków finansowych przeznaczonych na ten cel w bud�ecie danego roku. 

2. W przypadku wyczerpania �rodków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, 
dofinansowanie b�dzie realizowane w pierwszej kolejno�ci w nast�pnym roku kalendarzowym, bez 
prawa do odsetek za zwłok� w wypłacie dofinansowania. 
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3. Analiza i weryfikacja zło�onych wniosków odbywa� si� b�dzie przez Komisj� powołan� przez Burmistrza 
Miasta Ko�cierzyna. 

4. Komisja w celu weryfikacji wniosku dokona wizji w budynku i sporz�dzi protokół stwierdzaj�cy 
wykonanie zmiany systemu ogrzewania. 

5. Decyzj� o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu stosownej umowy cywilno-prawnej podejmuje 
Burmistrz Miasta Ko�cierzyna na podstawie protokołu stwierdzaj�cego wykonanie zmiany systemu 
ogrzewania przygotowanego przez Komisj�. 

6. Wnioski niekompletne pozostan� bez rozpatrzenia. 

VII POSTANOWIENIA KO�COWE 

1. Wnioskodawca w przypadku odst�pienia od ogrzewania, na które otrzymał dofinansowanie, w okresie  
5 lat zobowi�zany jest do jego zwrotu wraz z naliczonymi odsetkami liczonymi jak od zaległo�ci 
podatkowych. 

2. Burmistrz Miasta Ko�cierzyna zastrzega sobie prawo wgl�du w faktury za zakup odpowiedniego paliwa 
przez okres 5 lat. 

3. Integraln� cz��ci� niniejszego Regulaminu s� nast�puj�ce zał�czniki: 
a) zał�cznik nr B/1 – wzór wniosku o dofinansowanie, 
b) zał�cznik nr B/2 – wzór protokołu stwierdzenia wykonania zmiany systemu ogrzewania, 

4. Inne niewymienione w niniejszych zasadach przypadki b�d� indywidualnie rozpatrywanie przez Komisj�  
i przedło�one do akceptacji Burmistrzowi Miasta Ko�cierzyna. 
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