
 

 

 

 
Mosina, dnia …………………………  

    

 

Burmistrz Gminy Mosina 

Pl. 20 października 1 

62-050 Mosina                  
 

 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Mosina 

na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 

 

1. Dane Wnioskodawcy 

 

1)   rolnik     

………………………….. 

2) Nazwisko, imię / Pełna nazwa 

.……………………………………….………………………………………………. 

3) PESEL …………..……………………………………………………………….…  

4) Telefon/mail/ …………………………………………..………...…………….…… 

5) Adres zamieszkania / adres siedziby: 

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

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

6) Adres do korespondencji – jeżeli inny niż w pkt 5: 

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

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

2. Lokalizacja inwestycji 

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

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

Nr ewidencyjny działki …………….…… Obręb ewidencyjny ………………………….. 

3. Wnoszę o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji: 

  związanej ze zmianą źródła ciepła do celów c.o.; 

U r z ą d  M i e j s k i  w  M o s i n i e  

pl. 20 Października 1  62-050 Mosina 
tel. +48 61 8109-500   fax +48 61 8109-558 
www.mosina.pl   boi@mosina.pl 

   

Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 



  związanej z montażem kolektorów słonecznych dla celów podgrzewania cwu;  

w lokalu/budynku, którego jestem: 

 / współwłaścicielem:  proszę wskazać numer księgi wieczystej 

...….………………………………………………….……… 

najemcą: proszę wskazać tytuł prawny np. umowy najmu 

……………………………………………………………………..……. 

inny: tytuł prawny : …………………………………………………………………….. 

mieszczącym się w …………………………… przy ul. …………………………............... 

nr budynku/lokalu ............................................... 

4. Informacja, czy  na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona jest 

działalnoś  

5. Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona jest  

 

6. Charakterystyka zadania  

1) Rodzaj planowanego do zainstalowanego źródła ciepła dla potrzeb c.o.: 

kocioł gazowy kocioł elektryczny kocioł na paliwo stałe. 

Czy budynek/lokal ma możliwość podłączenia się do sieci gazowej zlokalizowanej w ulicy:  

   

Planowana wysokość kosztów realizacji zadania związanego z wymianą źródła ciepła: 

……..…………………………….…… zł 

Moc planowanego do zainstalowanego źródła ciepła .…..………… kW 

2) Czy planuje się montaż w systemie grzewczym kolektorów słonecznych dla celu 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej:      

Planowana wysokość kosztów realizacji zadania związanego z zakupem kolektorów 

słonecznych  ……..………………..……… zł 

Moc planowanych do zainstalowania kolektorów słonecznych .…..………… kW 

3) Powierzchnia ogrzewana lokalu …..………… m
2
 

4) Liczba pieców/kominków/kotłów węglowych planowanych do trwałej likwidacji 

….…………szt. (ogrzewających pomieszczenie) 

5) Czy w budynku/lokalu znajduje się kominek  

Jeśli tak, proszę podać typ:   z płaszczem wodnym,      bez płaszcza wodnego. 

6) Czy  



Uzasadnienie: …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

7. Planowany termin zakończenia prac ................................................................................ 

8. Kwotę przyznanej dotacji proszę wypłacić na wskazany poniżej numer konta bankowego: 

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

9. Uwagi i informacje dodatkowe 

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

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

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Uchwały Nr XXVIII/215/20  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 

maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 4635). 

2. Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

       …………………………………………… 

           data i podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki:  

1. Dokument potwierdzający zgodę wszystkich władających lokalem/budynkiem na wykonanie inwestycji 

przez wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest jedynym władającym lokalem/budynkiem.  

2. Zgodę właściciela lokalu/budynku na wykonanie inwestycji przez wnioskodawcę w przypadku, gdy 

wnioskodawcą jest najemca lokalu/budynku. 

3. W przypadku gdy planuje się montaż kotła na paliwo stałe: certyfikat lub inny dokument dla kotła wydany 

przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej  

w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji (5 

klasa i Ekoprojekt); 

4. W przypadku gdy planuje się montaż kotła gazowego: kopię warunków technicznych dla przyłącza 

gazowego od operatora sieci gazowej, 

5. Oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub 

ubiegania się o zwrot podatku VAT; 

6. Kopię ostatecznego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, 

wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, o ile jest wymagane 

przepisami odrębnymi; 

7. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot, dla którego udzielone dofinansowanie stanowi pomoc de 

minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, należy dołączyć również dokumenty  

i informacje, których zakres określony został w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.  

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708) oraz  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276  

i z 2014 r. poz. 1543) lub w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 


