
UCHWAŁA NR XII/93/2019                                  
RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb postępowania w sprawach o przyznanie dofinansowania kosztów związanych 
z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarski wodnej, kryteria wyboru inwestycji do 
dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

§ 2. 1. Dotacja może być przyznawana na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych wyłącznie 
na terenie gminy Międzychód.

2. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

1) budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wyłącznie na nieruchomościach położonych na 
terenie gminy, dla których obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego nie przewiduje sieci kanalizacji 
sanitarnej, lub też Plan Rozwoju Lokalnego uwzględnia budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla 
przedmiotowego obszaru, w obrębie którego zlokalizowany jest budynek mieszkalny, jednak 
dokumentacja projektowa lub względy ekonomiczne i techniczne nie przewidują przyłączenia tej 
nieruchomości do sieci gminnej;

2) demontaż i utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest;

3) budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej;

4) zakup i montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła jako urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii;

5) trwała likwidacja systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym i ich zamiana na ogrzewanie 
proekologiczne, takie jak:

a) kotły gazowe

b) kotły olejowe

c) kotły na paliwo stałe, umożliwiające wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem 
instalacji zgazowujących paliwo, nieposiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających 
jego zamontowanie, zapewniające minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy 
emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń odpowiadające 5 klasie normy PN-
EN 303-5:2012 lub określone w ust.1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, 
str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51)

d) kotły na paliwo stałe typu biopaliwo (tj. drewno kawałkowe, wióry, trociny drzewne, słoma, drewno 
prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub brykiet z odpadów roślinnych), bez możliwości 
stosowania paliw kopalnych (węgla i koksu), zapewniające minimalne poziomy sezonowej 
efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń 
odpowiadające 5 klasie normy PN-EN 303-5:2012 lub określone w ust.1 załącznika II do 
rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51)

e) kotły elektryczne lub urządzenia elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej (między 
innymi elektryczne ogrzewania podłogowe);
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6) zakup i montaż paneli fotowoltaicznych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

7) budowa węzła cieplnego i podłączenie do sieci ciepłowniczej, po uzyskaniu technicznych warunków 
przyłączeniowych z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji.

§ 3. 1. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub 
podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa (w związku z nieruchomością 
wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej), udzielenie dofinansowania:

1) nie stanowi pomocy publicznej;

2) będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE seria L Nr 352 z 24.12.2013 z późn. zm.);

3) będzie stanowić pomoc de minimis w rolnictwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE 
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019 r., str. 1).

2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą ubiegające się o pomoc de minimis, w tym pomoc de 
minimis w rolnictwie, zobowiązane są dołączyć do wniosku następujące informacje:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 
podatkowych, albo

2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, 
jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat 
podatkowych, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych 
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) lub formularz 
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 4. 1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej zobowiązany jest do złożenie wniosku o przyznanie dotacji. 

2. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Międzychodzie przed rozpoczęciem realizacji określonego zadania, w terminie od 1 stycznia do 
30 września roku, w którym będzie realizowana inwestycja.

3. Wzory wniosków o udzielenie dofinansowania stanowią załączniki nr 1 do nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1-3, należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

2) pisemną zgodę właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na realizację inwestycji 
objętej wnioskiem, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem 
lokalu/budynku/nieruchomości, na których ma być realizowana inwestycja proekologiczna objęta 
wnioskiem;

3) kosztorys zawierający, co najmniej cenę brutto, nazwę producenta, typ (model), moc zakupowanego 
urządzenia lub wartość brutto zaplanowanej inwestycji proekologicznej;

4) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (z 
informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Miedzychodzkiego) – jeżeli jest wymagane zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane,

5) a ponad to należy dołączyć także:

- w przypadku wymiany ogrzewania na proekologiczne, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5,- dokument 
potwierdzający istnienie starego ogrzewania (zdjęcie pieca kaflowego lub kotła węglowego);
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- w przypadku budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków - projekt techniczny 
przydomowej oczyszczalni ścieków;

- w przypadku zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii - projekt instalacji fotowoltaicznej;

- w przypadku budowy przyłączy kanalizacyjnych, warunki techniczne na wykonanie przyłącza;

- w przypadku zakupu i montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła jako urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii - projekt instalacji solarnej/pompy ciepła;

- w przypadku zakupu i montażu węzła cieplnego, po uzyskaniu technicznych warunków 
przyłączeniowych (jeżeli przedsięwzięcie tego wymaga) – stosowne ostateczne pozwolenia, 
zezwolenia, zgody, decyzje i opinie, a jeżeli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument 
potwierdzający zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia do organu administracji,

5. Wszystkie wpływające wnioski będą poddawane wstępnej kwalifikacji przez pracowników 
merytorycznych Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, 
wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku braku zastosowania się 
do wezwania wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 5. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 4, stanowi podstawę do do zawarcia 
umowy dotacji pomiędzy Gminą Międzychód a wnioskodawcą. Umowa ta jest podstawą do wydatkowania 
środków z budżetu Gminy w ramach dotacji.

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Międzychodu.

3. Umowy o dofinansowanie podpisywane będą z wnioskodawcami w kolejności składanych 
kompletnych wniosków, do wyczerpania środków, przeznaczonych na ten cel zapisanych w planie 
wydatków budżetowych na dany rok.

§ 6. Kwoty dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju inwestycji, wynoszą one odpowiednio:

1) 50 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 6 000,00 złotych (sześć tysięcy złotych) w przypadku 
budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków,

2) 50 %  kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych) w przypadku 
demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest,

3) 50 %  inwestycji, lecz nie więcej niż 1 000,00 złotych (jeden tysiąc złotych) w przypadku budowy 
przyłączy kanalizacyjnych,

4) 25 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 3 000,00 złotych (trzy tysiące złotych) w przypadku zakupu 
i montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii,

5) w przypadku wymiany ogrzewania na proekologiczne, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5:

- 50 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych), w budynkach 
jednorodzinnych;

- 70 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł  (dwa tysiące złotych) na jeden lokal 
mieszkalny, w budynkach wielorodzinnych ogrzewanych wspólnym żródłem ciepła nie spełniającym 
wymogów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 5. podpkt. c i d., które nie mają możliwości podłączenia do 
sieci ciepłowniczej.

6) 50 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w przypadku zakupu 
i montażu paneli fotowoltaicznych jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii;

7) 70 % kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 20 000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy złotych) w przypadku 
budowy węzła cieplnego i podłączenia do sieci ciepłowniczej, po uzyskaniu technicznych warunków 
przyłączeniowych z wyłączeniem kosztów uzyskania dokumentacji.

§ 7. 1. Dofinansowanie dotyczy inwestycji realizowanych dla budynków mieszkalnych jedno 
i wielorodzinnych, rozumianych jako budynki służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, zgłoszonych 
do użytkowania.
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2. Dofinansowaniu nie podlega koszt wykonania prac projektowych oraz prac i materiałów 
nie związanych bezpośrednio z inwestycją. Koszty te nie są brane pod uwagę jako koszty inwestycji.

§ 8. 1. Dotacja wypłacana jest w terminie określonym w umowie dotacji, o której mowa w § 5, 
nie później niż do końca roku, w którym inwestycja jest realizowana.

2. Podstawą wypłacenia dotacji jest umowa o dotację zawarta między podmiotem realizującym 
inwestycję a Gminą Międzychód.

§ 9. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać otrzymanej dotacji na inny cel niż określony 
w umowie.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Międzychodu Nr LXIV/588/2018 z dnia 25 września 2018 roku 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2019 roku.

2. W zakresie w jakim niniejsza uchwała przewiduje udzielenie pomocy de minimis, jej przepisy 
obowiązują do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Międzychodu

Dariusz Nowak
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                               Załącznik nr 1 

                               do Uchwały Nr XII/93/2019 

                               Rady Miejskiej Międzychodu 

                               z dnia 25 czerwca 2019 r. 

                                   

 Dane Wnioskodawcy:       
 
               

                                    
 

1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
        

miejscowość 
     

data               
                                    

 (może być pieczęć Podmiotu):                      
                                     

                    WNIOSEK O:       
                                    

                     Przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na 
                    

budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków  2. Adres do korespondencji:     
                      

                                    

                           Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
                                     

 3. Telefon kontaktowy:                          

                Burmistrz Międzychodu        
                                

 4. Adres e-mail:     Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie        

                ul. Marszałka Piłsudskiego 2        
                                

 5. Numer PESEL (osoby fizyczne):     64-400 MIĘDZYCHÓD        

                                   
 6. Numer Regon (osoby prawne):                          

                                     
                                 

 7. Numer konta bankowego Wnioskodawcy:                      
                                     

                                       
Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o dofinansowanie kosztów 

inwestycji proekologicznej polegającej na: 

 

BUDOWIE PRZYDOMOWEJ BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

Nr ewidencyjny działki:   

Obręb ewidencyjny:  

Gmina:           Międzychód 

Wniosek składam w związku z prowadzoną przez siebie: (zaznaczyć właściwe) 

- działalnością gospodarczą           TAK         NIE 

- działalnością rolniczą           TAK         NIE 

Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia do wniosku dołączam: (zaznaczyć w kratce) 

 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41  

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

  

2. Pisemna zgoda właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na wykonanie inwestycji 

w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu/budynku/nieruchomości, na których ma   

być realizowana inwestycja proekologiczna objęta wnioskiem 

 

3. Wstępny kosztorys zakupu/inwestycji (nazwa producenta, typ/model) z cenami brutto 

 

4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Międzychodzkiego) - jeżeli jest wymagane  

zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

 

5. Projekt techniczny przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków  
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 
 

 

 

 
         Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika,                                                                                                                     

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

Informacja:  
Administratorem danych jest Burmistrz Międzychodu, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: 

inspektor@miedzychod.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy  

o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa 

zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może 

wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. 

 
Szanowny Interesancie!  
– wskazanie danych w pkt.:  
1 i 2 – jest obowiązkowe. 
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt  
5 / 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw 

        na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 

 
  ………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 
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                               Załącznik nr 2 

                               do Uchwały Nr XII/93/2019 

                               Rady Miejskiej Międzychodu 

                               z dnia 25 czerwca 2019 r. 

                                   

 Dane Wnioskodawcy:       
 
               

                                    
 

1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
        

miejscowość 
     

data               
                                    

 (może być pieczęć Podmiotu):                      
                                     

                    WNIOSEK O:       
                                    

                     Przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na 
                    

demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających 

azbest  2. Adres do korespondencji:     
                      

                                    

                           Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
                                     

 3. Telefon kontaktowy:                          

                Burmistrz Międzychodu        
                                

 4. Adres e-mail:     Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie        

                ul. Marszałka Piłsudskiego 2        
                                

 5. Numer PESEL (osoby fizyczne):     64-400 MIĘDZYCHÓD        

                                   
 6. Numer Regon (osoby prawne):                          

                                     
                                 

 7. Numer konta bankowego Wnioskodawcy:                      
                                     

                                       
Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o dofinansowanie kosztów 

inwestycji proekologicznej polegającej na: 

 

DEMONTAŻU I UTYLIZACJI POKRYĆ DACHOWYCH  ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

Nr ewidencyjny działki:   

Obręb ewidencyjny:  

Gmina:           Międzychód 

Wniosek składam w związku z prowadzoną przez siebie: (zaznaczyć właściwe) 

- działalnością gospodarczą           TAK         NIE 

- działalnością rolniczą           TAK         NIE 

Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia do wniosku dołączam: (zaznaczyć w kratce) 

 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41  

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 

2. Pisemna zgoda właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na wykonanie inwestycji 

w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu/budynku/nieruchomości,  

na których ma  być realizowana inwestycja proekologiczna objęta wnioskiem 

 

3. Wstępny kosztorys inwestycji z cenami brutto 

 

4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Międzychodzkiego) – jeśli jest wymagane 

 zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 
 

 

 

 
         Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika,                                                                                                                     

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

Informacje:  
Administratorem danych jest Burmistrz Międzychodu, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: 

inspektor@miedzychod.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy  

o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa 

zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może 

wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. 

 
Szanowny Interesancie!  
– wskazanie danych w pkt.:  
1 i 2 – jest obowiązkowe. 
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt  
5 / 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw 

        na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 

 
  ………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 
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                               Załącznik nr 3 

                               do Uchwały Nr XII/93/2019 

                               Rady Miejskiej Międzychodu 

                               z dnia 25 czerwca 2019 r. 

                                   

 Dane Wnioskodawcy:       
 
               

                                    
 

1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
        

miejscowość 
     

data               
                                    

 (może być pieczęć Podmiotu):                      
                                     

                    WNIOSEK O:       
                                    

                     Przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na 
                    

budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej  2. Adres do korespondencji:     
                      

                                    

                           Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
                                     

 3. Telefon kontaktowy:                          

                Burmistrz Międzychodu        
                                

 4. Adres e-mail:     Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie        

                ul. Marszałka Piłsudskiego 2        
                                

 5. Numer PESEL (osoby fizyczne):     64-400 MIĘDZYCHÓD        

                                   
 6. Numer Regon (osoby prawne):                          

                                     
                                 

 7. Numer konta bankowego Wnioskodawcy:                      
                                     

                                       
Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o dofinansowanie kosztów 

inwestycji proekologicznej polegającej na: 

 

BUDOWIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Nr ewidencyjny działki:   

Obręb ewidencyjny:  

Gmina:           Międzychód 

Wniosek składam w związku z prowadzoną przez siebie: (zaznaczyć właściwe) 

- działalnością gospodarczą           TAK         NIE 

- działalnością rolniczą           TAK         NIE 

Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia do wniosku dołączam: (zaznaczyć w kratce) 

 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41  

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 

2. Pisemna zgoda właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na wykonanie inwestycji 

w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu/budynku/nieruchomości,  

na których ma  być realizowana inwestycja proekologiczna objęta wnioskiem 

 

3. Wstępny kosztorys inwestycji z cenami brutto 

 

4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Międzychodzkiego) – jeżeli jest wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

 

5. Warunki techniczne wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 
 

 

 

 
         Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika,                                                                                                                     

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

Informacje:  
Administratorem danych jest Burmistrz Międzychodu, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: 

inspektor@miedzychod.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy  

o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa 

zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może 

wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. 

 
Szanowny Interesancie!  
– wskazanie danych w pkt.:  
1 i 2 – jest obowiązkowe. 
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt  
5 / 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw 

        na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 

 
  ………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 
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                               Załącznik nr 4 

                               do Uchwały Nr XII/93/2019 

                               Rady Miejskiej Międzychodu 

                               z dnia 25 czerwca 2019 r. 

                                   

 Dane Wnioskodawcy:       
 
               

                                    
 

1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
        

miejscowość 
     

data               
                                    

 (może być pieczęć Podmiotu):                      
                                     

                    WNIOSEK O:       
                                    

                     Przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na 
                    

zakupie i montażu kolektorów słonecznych/pompy ciepła, 

jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii   2. Adres do korespondencji:     
                      

                                    

                           Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
                                     

 3. Telefon kontaktowy:                          

                Burmistrz Międzychodu        
                                

 4. Adres e-mail:     Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie        

                ul. Marszałka Piłsudskiego 2        
                                

 5. Numer PESEL (osoby fizyczne):     64-400 MIĘDZYCHÓD        

                                   
 6. Numer Regon (osoby prawne):                          

                                     
                                 

 7. Numer konta bankowego Wnioskodawcy:                      
                                     

                                       
Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o dofinansowanie kosztów 

inwestycji proekologicznej polegającej na: (zaznaczyć właściwe) 

1. ZAKUPIE I MONTAŻU INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKU 

MIESZKALNYM 

2. ZAKUPIE I MONTAŻU POMPY CIEPŁA W BUDYNKU MIESZKALNYM 

Nr ewidencyjny działki:   

Obręb ewidencyjny:  

Gmina:           Międzychód 

Wniosek składam w związku z prowadzoną przez siebie: (zaznaczyć właściwe) 

- działalnością gospodarczą           TAK         NIE 

- działalnością rolniczą           TAK         NIE 

Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia do wniosku dołączam: (zaznaczyć w kratce) 

 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41  

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

  

2. Pisemna zgoda właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na wykonanie inwestycji 

w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu/budynku/nieruchomości, na których ma   

być realizowana inwestycja proekologiczna objęta wnioskiem 

 

3. Wstępny kosztorys zakupu/inwestycji (nazwa producenta, typ/model, moc urządzenia) z cenami brutto 

 

4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Międzychodzkiego) – jeżeli jest wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

 

5. Projekt techniczny instalacji solarnej/pompy ciepła 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 
 

 

 

 
         Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika,                                                                                                                     

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

Informacje:  
Administratorem danych jest Burmistrz Międzychodu, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: 

inspektor@miedzychod.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy  

o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa 

zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może 

wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. 

 
Szanowny Interesancie!  
– wskazanie danych w pkt.:  
1 i 2 – jest obowiązkowe. 
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt  
5 / 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw 

        na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 

 
  ………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 
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                               Załącznik nr 5 

                               do Uchwały Nr XII/93/2019 

                               Rady Miejskiej Międzychodu 

                               z dnia 25 czerwca 2019 r. 

                                   

 Dane Wnioskodawcy:       
 
               

                                    
 

1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
        

miejscowość 
     

data               
                                    

 (może być pieczęć Podmiotu):                      
                                     

                    WNIOSEK O:       
                                    

                     

Przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na 

trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na 
paliwie stałym i jego zamianie na ogrzewanie 

proekologiczne 
                    

  2. Adres do korespondencji:     
                      

                                    

                           Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
                                     

 3. Telefon kontaktowy:                          

                Burmistrz Międzychodu        
                                

 4. Adres e-mail:     Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie        

                ul. Marszałka Piłsudskiego 2        
                                

 5. Numer PESEL (osoby fizyczne):     64-400 MIĘDZYCHÓD        

                                   
 6. Numer Regon (osoby prawne):                          

                                     
                                 

 7. Numer konta bankowego Wnioskodawcy:                      
                                     

                                       
Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o dofinansowanie kosztów 
inwestycji proekologicznej polegającej na:  

TRWAŁEJ LIKWIDACJI SYSTEMU OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE STAŁYM I JEGO  
ZAMIANA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE Tj.: …………………………………………………………………  
  
Nr ewidencyjny działki:   

Obręb ewidencyjny:  

Gmina:           Międzychód 

Wniosek składam w związku z prowadzoną przez siebie: (zaznaczyć właściwe) 

- działalnością gospodarczą           TAK         NIE 

- działalnością rolniczą           TAK         NIE 

Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia do wniosku dołączam: (zaznaczyć w kratce) 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41  

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

2. Pisemna zgoda właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na wykonanie inwestycji 

w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu/budynku/nieruchomości, na których ma   

być realizowana inwestycja proekologiczna objęta wnioskiem 

 

3. Wstępny kosztorys zakupu (nazwa producenta, typ/model, certyfikat zgodności z obowiązującą normą 

dotyczącą kotłów grzewczych, moc urządzenia) z cenami brutto 

4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Międzychodzkiego) – jeżeli jest wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane  

 

5. Dokument potwierdzający istnienie starego ogrzewania (zdjęcie pieca kaflowego 

lub kotła węglowego) 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 
 

 

 

 
         Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika,                                                                                                                     

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

Informacje:  
 Administratorem danych jest Burmistrz Międzychodu, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: 

inspektor@miedzychod.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy  

o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa 

zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może 

wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. 

 
Szanowny Interesancie!  
– wskazanie danych w pkt.:  
1 i 2 – jest obowiązkowe. 
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt  
5 / 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw 

        na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 

 
  ………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 
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                               Załącznik nr 6 

                               do Uchwały Nr XII/93/2019 

                               Rady Miejskiej Międzychodu 

                               z dnia 25 czerwca 2019 r. 

                                   

 Dane Wnioskodawcy:       
 
               

                                    
 

1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
        

miejscowość 
     

data               
                                    

 (może być pieczęć Podmiotu):                      
                                     

                    WNIOSEK O:       
                                    

                     Przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na 
                    

zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych, jako urządzeń 

wykorzystujących odnawialne źródła energii   2. Adres do korespondencji:     
                      

                                    

                           Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
                                     

 3. Telefon kontaktowy:                          

                Burmistrz Międzychodu        
                                

 4. Adres e-mail:     Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie        

                ul. Marszałka Piłsudskiego 2        
                                

 5. Numer PESEL (osoby fizyczne):     64-400 MIĘDZYCHÓD        

                                   
 6. Numer Regon (osoby prawne):                          

                                     
                                 

 7. Numer konta bankowego Wnioskodawcy:                      
                                     

                                       
Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o dofinansowanie kosztów 

inwestycji proekologicznej polegającej na:  

ZAKUPIE I MONTAŻU NA DOMACH MIESZKALNYCH PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 
JAKO URZĄDZEŃ WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  

 

Nr ewidencyjny działki:   

Obręb ewidencyjny:  

Gmina:           Międzychód 

Wniosek składam w związku z prowadzoną przez siebie: (zaznaczyć właściwe) 

- działalnością gospodarczą           TAK         NIE 

- działalnością rolniczą           TAK         NIE 

Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia do wniosku dołączam: (zaznaczyć w kratce) 

 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41  

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

  

2. Pisemna zgoda właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na wykonanie inwestycji 

w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu/budynku/nieruchomości, na których ma   

być realizowana inwestycja proekologiczna objęta wnioskiem 

3. Wstępny kosztorys zakupu/inwestycji (nazwa producenta, typ/model, moc urządzenia) z cenami brutto 

 

4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Międzychodzkiego) – jeżeli jest wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

 

5. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 
 

 

 

 
         Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika,                                                                                                                     

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

Informacje:  
Administratorem danych jest Burmistrz Międzychodu, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: 

inspektor@miedzychod.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy  

o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa 

zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może 

wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. 

 
Szanowny Interesancie!  
– wskazanie danych w pkt.:  
1 i 2 – jest obowiązkowe. 
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt  
5 / 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw 

        na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 

 
  ………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 
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                               Załącznik nr 7 

                               do Uchwały Nr XII/93/2019 

                               Rady Miejskiej Międzychodu 

                               z dnia 25 czerwca 2019 r. 

                                   

 Dane Wnioskodawcy:       
 
               

                                    
 

1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
        

miejscowość 
     

data               
                                    

 (może być pieczęć Podmiotu):                      
                                     

                    WNIOSEK O:       
                                    

                     Przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na 
                    

budowie węzła cieplnego i podłączeniu do sieci 

ciepłowniczej  2. Adres do korespondencji:     
                      

                                    

                           Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
                                     

 3. Telefon kontaktowy:                          

                Burmistrz Międzychodu        
                                

 4. Adres e-mail:     Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie        

                ul. Marszałka Piłsudskiego 2        
                                

 5. Numer PESEL (osoby fizyczne):     64-400 MIĘDZYCHÓD        

                                   
 6. Numer Regon (osoby prawne):                          

                                     
                                 

 7. Numer konta bankowego Wnioskodawcy:                      
                                     

                                       
Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o dofinansowanie kosztów 

inwestycji proekologicznej polegającej na:  

 
BUDOWIE WĘZŁA CIEPLNEGO I PODŁĄCZENIU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

 

Nr ewidencyjny działki:   

Obręb ewidencyjny:  

Gmina:           Międzychód 

Wniosek składam w związku z prowadzoną przez siebie: (zaznaczyć właściwe) 

- działalnością gospodarczą           TAK         NIE 

- działalnością rolniczą           TAK         NIE 

Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia do wniosku dołączam: (zaznaczyć w kratce) 

 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41  

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

2. Pisemna zgoda właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na wykonanie inwestycji 

w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu/budynku/nieruchomości, na których ma   

być realizowana inwestycja proekologiczna objęta wnioskiem 

 

3.  Wstępny kosztorys zakupu/inwestycji z cenami brutto 

 

4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Międzychodzkiego) zgodnie z ustawą  

Prawo budowlane.  

 

5. Techniczne warunki przyłączeniowe oraz stosowne pozwolenia, zezwolenia, zgody, decyzje i opinie. 
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Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 
 

 

 

 
         Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika,                                                                                                                     

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

Informacje:  
Administratorem danych jest Burmistrz Międzychodu, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: 

inspektor@miedzychod.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy  

o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa 

zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może 

wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. 

 
Szanowny Interesancie!  
– wskazanie danych w pkt.:  
1 i 2 – jest obowiązkowe. 
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt  
5 / 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw 

        na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 

 
  ………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 
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