
 

 

UCHWAŁA NR XL/224/21 

RADA MIEJSKA W PRUSICACH 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prusice  

na zadanie pn. ,,Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. 

poz. 713, ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2, 4 pkt 1a i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.) w celu ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń z pieców oraz kotłowni starego typu opalanych paliwem stałym oraz ograniczenia emisji innych 

substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza na terenie Gminy Prusice, uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Prusice na zadanie 

pn.: ,,Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice” w brzmieniu określonym w Regulaminie 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą ze środków własnych Gminy 

Prusice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Prusice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prusicach: 

Zbigniew Ziomek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 lipca 2021 r.

Poz. 3415



Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/224/21 

Rada Miejska w Prusicach 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Prusice 

na realizację zadania w ramach ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice" 

CEL DOFINANSOWANIA 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej, udzielonej przez Gminę Prusice na finansowanie 

kosztów inwestycji zmierzających do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM2,5, PM10 

oraz benzo(a)pirenu i arsenu emitowanych do atmosfery w wyniku spalania paliw stałych w budynkach 

mieszkalnych, ograniczenia emisji CO2 oraz innych gazów cieplarnianych, wzrostu udziału odnawialnych źródeł 

energii w wytwarzaniu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania(c.o.) oraz ciepłej wody 

użytkowej(c.w.u.), propagowania technologii służących ograniczeniu niskiej emisji wśród mieszkańców Gminy 

Prusice. Zanieczyszczenia winny być związane z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych 

w granicach administracyjnych Gminy Prusice, a dotacje są przeznaczone na wymianę piecy na paliwo stałe  

na inne, ekologiczne źródła ogrzewania lub zakup takiego źródła ciepła. 

DEFINICJE 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. Programie - rozumie się przez to Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice. 

2. Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Prusicach. 

3. Gminie - rozumie się przez to Gminę Prusice. 

4. Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gminy Prusice. 

5. Beneficjencie - rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem lub współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego, której przyznano dotację na podstawie niniejszego Regulaminu. 

6. Dostawcy - rozumie się przez to producenta/pośrednika, od którego beneficjent może dokonać zakupu 

nowego źródła ciepła. 

7. Starym źródle ciepła - rozumie się przez to niskowydajny i nieekologiczny kocioł na paliwa stałe 

centralnego ogrzewania. 

8. Nowym źródle ciepła - rozumie się przez to ekologiczne, niskoemisyjne i wysokosprawne źródło ciepła 

spełniające kryteria określone w Programie, takie jak kocioł na gaz, kocioł elektryczny, ogrzewanie elektryczne, 

pompa ciepła. 

9. Umowie - rozumie się przez to dwustronną umowę, podpisywaną pomiędzy Beneficjentem a Gminą 

Prusice. 

10. Kosztach kwalifikowalnych- rozumie się przez to zakres prac, na podstawie których ustalone  

jest dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu. 

11. Dofinansowaniu - rozumie się przez to dotację celową przyznaną Beneficjentowi przez Gminę Prusice. 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI 

§ 3. 1. Wsparcie finansowe zadania polegającego na wymianie ogrzewania na paliwo stałe na inne źródło 

ogrzewania następować będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach 

publicznych. 

2. Osobą ubiegającą się o dofinansowanie na realizację zadania może być osoba fizyczna (właściciele  

lub współwłaściciele nieruchomości). 

3. W przypadku współwłasności do złożenia wniosku o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich 

współwłaścicieli a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj. wnioskodawcy. 

4. Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie osoby dysponujące prawem własności do nieruchomości. 
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5. W przypadku braku przeprowadzonego postępowania spadkowego nie jest możliwe ubieganie się przez 

Beneficjenta o dofinansowanie. 

6. Realizacja zadania objętego dofinansowaniem może dotyczyć wyłącznie nieruchomości, które położone 

są w granicach administracyjnych Gminy Prusice. 

7. Z dofinansowania mogą skorzystać także właściciele nieruchomości, na których rozpoczęto budowę 

budynku mieszkalnego. 

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA 

§ 4. Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie zakup lub wymiana źródła ciepła związane 

z ograniczeniem niskiej emisji zanieczyszczeń zlokalizowane na terenie Gminy Prusice, w szczególności 

wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowoczesne źródło ciepła lub zakup i montaż 

nowoczesnych źródeł ciepła, takich jak: 

- kotły gazowe, 

- kotły zasilane prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne, 

- pompy ciepła. 

§ 5. Zastrzeżenia: 

1. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych. 

2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE. 

3. Inwestycje powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego  

tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia. 

4. W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem  

jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych 

paliwami stałymi lub biomasą, z wyjątkiem: 

a) wykorzystania  pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, 

b) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, 

c) pieców objętych ochroną konserwatorską, 

d) kominków i kuchni węglowych, pod warunkiem, że nie są one podstawowym źródłem ciepła w lokalu. 

KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW 

§ 6. Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne: 

a) okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od dnia podpisania umowy z beneficjentem, 

b) za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu 

księgowego, 

c) do kosztów kwalifikowalnych zalicza się następujące elementy: 

- koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, 

- podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent końcowy nie ma prawnej możliwości jego 

odliczenia(wymagane oświadczenia), 

d) wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowalnych muszą być fabrycznie nowe, 

e) do kosztów kwalifikowalnych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak: 

- koszt nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia, 

- koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego. 
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ZASADY DOFINANSOWANIA 

§ 7. 1. Wysokość dofinansowania kosztów zadania wynosi maksymalnie do 50% poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 5000,00 zł(słownie: pięć tysięcy złotych). 

2. W przypadku, gdy przedsięwzięcie, o którym mowa w § 4 ust. 1 ma służyć więcej niż jednemu 

samodzielnemu lokalowi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tj. Dz. U. 

z 2020r. poz. 1048) wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% udokumentowanych 

fakturą kosztów poniesionych na wymianę lub zakup źródła ciepła, lecz nie więcej niż 2500,00 zł(słownie: dwa 

tysiące pięćset złotych) na każdy z lokali. 

3. Finansowanie przedsięwzięć określonych w niniejszym Regulaminie następuje z budżetu Gminy Prusice. 

§ 8. 1. Dotacja udzielona z budżetu gminy dostępna będzie od uprawomocnienia się uchwały 

wprowadzającej dotację celową i niniejszy Regulamin i udzielana będzie na wniosek uprawnionych osób.  

2. O możliwości dofinasowania decyduje kolejność- data złożenia wniosku. 

3. Dotacja będzie udzielana do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy. 

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 4 dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prusicach  

i w Biuletynie Informacji Publicznych. 

6. Wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 5, złożony przez Beneficjenta pozostaje bez rozpatrzenia jeżeli: 

a) został złożony bez wymaganych załączników, 

b) został złożony na nieodpowiednich formularzach, 

c) nie został podpisany przez wszystkie uprawomocnione do tego celu osoby i nie został uzupełniony 

w wymaganym terminie, 

d) nie wypełniono wszystkich wymaganych punktów formularza wniosku. 

7. W przypadku stwierdzenia, że wniosek złożony jest niekompletny, osoba wnioskująca zobowiązana jest 

w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia uzupełnić dokumenty. W przypadku niedotrzymania 

określonego terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

8. Jeżeli wnioskodawca spełni warunki do przyznania mu dotacji, w terminie 30 dni od daty wpływu 

kompletnego wniosku, pomiędzy wnioskodawcą a Gminą zawarta zostaje umowa o udzielenie dotacji. 

9. Okres realizacji przedsięwzięcia na które zostanie przyznane dofinansowanie nie może przekroczyć 

6 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. 

10. Wniosek o przyznanie dofinansowania na wymianę lub zakup źródła ciepła nie może obejmować 

przedsięwzięć zrealizowanych przed złożeniem wniosku. 

11. Gmina Prusice dopuszcza dwie formy przekazywania dokumentów o uzyskanie dofinansowania 

i rozliczenia dofinansowania tj. pisemna i elektroniczna. 

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZLICZENIA DOTACJI 

§ 9. 1. Po zakończeniu realizacji zadania w terminie określonym w Umowie, Beneficjent składa informację 

o zrealizowaniu zadania objętego dotacją, co stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Przed wypłatą dotacji osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy Prusice dokonują oględzin w miejscu 

wykonania zadania, w celu sprawdzenia zgodności z umową. Z oględzin sporządzony zostanie protokół, który 

stanowi załącznik nr 3 i 4 do Regulaminu. 

3. Po dokonaniu oględzin Beneficjent składa pisemny wniosek o wypłatę dotacji wraz z następującymi 

dokumentami: 

a) kserokopia faktur VAT i/lub rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem, wystawionych  

na Beneficjenta, potwierdzających poniesione wydatki - oryginały do wglądu, 
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b) dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki, 

c) dokument potwierdzający zezłomowanie źródła ciepła w przypadku wymiany źródła ciepła wystawiony przez 

podmiot uprawniony do prowadzenia tego typu działalności, 

d) kartę danych technicznych, etykietę energetyczną potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych. 

4. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania zadania, Gmina może żądać 

dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie zadania w całości. 

5. Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 

6. Burmistrz ma prawo do kontrolowania przedsięwzięcia przez okres trwałości Programu. Okres trwałości 

Programu wynosi 5 lat od daty przekazania dotacji na wskazany rachunek bankowy. 

ZWROT DOTACJI 

§ 10. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami jeżeli: 

a) nowe źródło ciepła na które otrzymał dotację zostanie zdemontowane, bądź zainstaluje dodatkowe(stare) 

źródło ciepła - w okresie 5 lat od wypłacenia przez Gminę Prusice dotacji, 

b) zaniecha korzystania z paliw ekologicznych i powróci do ogrzewania poprzez stare źródło ciepła, 

c) we wniosku lub w innych dokumentach stanowiących podstawę do udzielenia wypłaty dotacji podał 

nieprawdziwe informacje, na podstawie których dotacja została wypłacona. 

2. Od decyzji negatywnej nie przysługuje odwołanie. Burmistrz ma prawo zmienić na korzyść decyzje 

negatywną o ile Wnioskodawca przedłoży odpowiednie wyjaśnienia. 
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                            Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

WNIOSEK 

 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prusice na realizację zadania w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji w Gminie Prusice". 

 

Dotychczasowe, średnioroczne zużycie paliwa -………………………………………………………..………… 

Moc źródła ciepła, które zostało zakupione lub zostanie zakupione w przyszłości-…….………………………... 

 
Proszę o dofinansowanie wymiany źródła ciepła/zakupu źródła ciepła na: 

  -kocioł gazowy, 

  -kocioł zasilany prądem elektrycznym, 

  -ogrzewanie elektryczne, 

  -pompa ciepła, 

  do ogrzewania budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Prusice. 

 

 

 III.ILOŚC DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA LIKWIDOWANYCH W MOMENCIE INSTALACJI      

    NOWEGO ŹRÓDŁA 

    Ilość źródeł ciepła……………………………………….. szt. 

 IV.PLANOWANY/ZREALIZOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA ORAZ KOSZT ZAKUPU    

    OGRZEWANIA 

    Data rozpoczęcia: ……………………………………………………………………………………………………... 

    Data zakończenia: ……………………………………………………………………………………………………..  

 Szacunkowy lub rzeczywisty koszt zakupu ogrzewania: ………………………………………. zł brutto.                                                                                                                                                                

I. DANE WNIOSKODAWCY 
Imię i Nazwisko  

PESEL  

Seria i nr dowodu osobistego  

Adres zamieszkania  

Ulica  

Nr domu  

Nr telefonu  

e-mail  

Tytuł prawny do nieruchomości  

(do wniosku należy załączyć zgodę 

współwłaścicieli nieruchomości na 

realizację zadania) 

 

II. LOKALIZACJA ZADANIA 
Numer działki  

Obręb ewidencyjny  

Informacja o budynku 
(*zaznaczyć właściwe) 

     Budynek istniejący         Budynek nowo budowany 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 3415



 

                                                                             

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

                                                                  (podpis) 

 

      …………………………………………. 
             (imię i nazwisko) 
 
 ………………………………………….. 
                 (adres) 

 

                           Oświadczenie właściciela o posiadanym ogrzewaniu  

Oświadczam, że w nieruchomości, znajdującej się pod adresem: 

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

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

i będącej moją własnością nie posiadam ogrzewania/ posiadam ogrzewanie na paliwo stałe, 
 
.……………………………………………………………………………………………….……………..…… 

(rodzaj paliwa) 

 

które zamierzam wymienić na ogrzewanie ekologiczne w ramach projektu poprzez jego likwidację. 

Planowany/zrealizowany miesiąc likwidacji 

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

 

                                                                                                                

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

         (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Oświadczenie współwłaścicieli w sprawie zgody na realizację zadania wymiany źródła ciepła/zakupu                  
i montażu nowego źródła ciepła 

Jako współwłaściciele oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wymianę pieca na paliwo stałe na 

inne źródło ogrzewania/zakup i montaż nowego źródła ciepła w ramach projektu dofinansowanego ze 

środków budżetu Gminy Prusice pn. „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice”. 

Oświadczenie dotyczy nieruchomości znajdującej się pod adresem: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

     (podpis) 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 

INFORMACJA BENEFICJENTA O ZREALIZOWANIU ZADANIA OBJĘTEGO DOTACJĄ 

1.Ja…………………………………………... legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………………... 

numer………………………………..informuję, że zrealizowałem/am zadanie polegające na: wymianie pieca 

na paliwo stałe poprzez zakup nowego źródła ciepła/zakupie i montażu źródła ciepła na nieruchomości, której 

jestem właścicielem, położonej na działce nr……………………………………………………………………... 

obręb ewidencyjny…………………………………………………………………………………………...…….  

w miejscowości  ............................................................. przy ulicy………………………numer……………...… 

W tym celu zostało zamontowane urządzenie: 

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

                                (wpisać rodzaj zainstalowanego ogrzewania).  

Wskazane urządzenie o mocy………………kW zostało zainstalowane w……………………………………….  

(wskazać pomieszczenie) i ogrzewa nieruchomość o powierzchni……………… m2 

2.W związku z powyższym proszę o dokonanie przez powołaną Komisję wizji lokalnej na mojej 

nieruchomości celem sprawdzenia poprawności zamontowanego ogrzewania oraz rozliczenia zadania pod 

względem formalnym. 

3.Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym oraz uzyskano wszystkie 

niezbędne zezwolenia. 

4.Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………………………………………….. 
(podpis właściciela/najemcy nieruchomości) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

PROTOKÓŁ MONTAŻU ŹRÓDŁA CIEPŁA 

zakupionego w ramach projektu „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice" 

 
 
Dnia………………………….. o godzinie……………………………………… 
 
Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy Prusice w składzie: 

1 ..................................................................................................................   

2 ..................................................................................................................   

3 ..................................................................................................................   

Dokonała sprawdzenia na nieruchomości położonej na działce numer…………………………………………… 

Obręb ewidencyjny……………………………………………….. w miejscowości……………………………..  

przy ulicy………………………………………………………………... numer………………………,,…,której 

właścicielem jest (są): 

1 ....................................................................................................................   

2 .....................................................................................................................   

w zakresie montażu źródła ciepła. 

W wyniku sprawdzenia, Komisja stwierdziła: 

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

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

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

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

Wobec powyższego Komisja w wyżej wymienionym składzie stwierdziła, że zadanie objęte dofinansowaniem 

zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową. 

Podpisy członków Komisji: 

1 ...............................................................................................   

2 ...............................................................................................   

3 ...............................................................................................   

 
 
Podpis Beneficjenta:………………………………………… 
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu 

PROTOKOŁ DEMONTAŻU STAREGO ZRODŁA CIEPŁA  

wykonanego w ramach projektu „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice"  

 
 

   Dnia  ....................................................  o godzinie  ................................................  

   Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy Prusice w składzie: 

1……………………………………………………………………………….. 

2 ………………………………………………………………………………. 

3 ………………………………………………………………………………. 

 Dokonała sprawdzenia na nieruchomości położonej na działce numer ……………………………………. 

    Obręb ewidencyjny…………………………..w miejscowości . …………………………………………… 

    przy ulicy ……………………………….……….. numer ………………………………………….,której 

właścicielem jest (są): 

1.................................................................................................................   

2..................................................................................................................   

w zakresie demontażu starego źródła ciepła. 

W wyniku sprawdzenia, Komisja stwierdziła: 

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

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

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

Podpisy członków Komisji: 

    1 ...........................................  

    2. ...........................................   

    3……………………………. 

 
Podpis Beneficjenta:……………………………………….. 
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ 

z budżetu gminy na realizację zadania w ramach „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice”. 

W związku ze zrealizowaniem zadania polegającego na: zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie 

stałym na inne źródło ogrzewania/zakupie i montażu nowego źródła ciepła w ramach dofinansowania ze 

środków Gminy Prusice w budynku mieszkalnym znajdującym się pod 

adresem………………………………………………………………….., zwracam/y się z prośba o wypłatę 

dotacji. 
 

Do niniejszego wniosku załączam: 

a)kserokopia faktur VAT i/lub rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem, wystawionych na Beneficjenta, 

potwierdzających poniesione wydatki - oryginały do wglądu; 

b)dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki; 

c)dokument potwierdzający zezłomowanie źródła w przypadku wymiany źródła ciepła wystawiony przez podmiot 

uprawniony do prowadzenia tego typu działalności; 

d)informację Beneficjenta o zrealizowaniu zadania objętego dotacją (załącznik nr 2 do Regulaminu); 

e)kartę danych technicznych ,etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych. 

 
 
Podpis Beneficjenta:………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*zaznaczyć właściwe 
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