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Tcnrvrrlrrxri-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 188/21

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka_Leszczyny

z dnia 19 maja 2021 roku

dotyczqce przeprowadzenia konsurtacji projektu uchwary w sprawie zmiany uchwaly
Rady Miejskiej w Czeruvionce-Leszczynach Nr xxxv/39,/17 z dnia 28 kwieinia 2017'

roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundacjg koszt6w
inwestycji z zakresu oc}lrony srodowiska i gospodarki woonel ze srodi6w budietu

gminy (Dz. U. Woj, Sl. z 2017, poz.3008 zp6in.zm.l

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z2020r.,poz.713zezm.), art.5 ust.2 pkt3 i4 ustawy zdnia24 iwietnia 200'sr.o dzialalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie 1t.j. Di.U. z 2020r., po2.1057),
w zwiqzku z g 3 i4 uchwaty Nr 1x138/15 Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynac'h
z dnia 26 czeMca 2015r. w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radq dzialalnosci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057) projekt6w akt6w priwa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz.lJrz.
Woj. Slqskiego 22015r., po2.3888) 

- -

zarzqdzam, co nastQ puje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly w sprawie
zmiany uchwaly Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach Nr xxxv/3'93/1 7 z dnia
28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad itrybu udzielania dotacji celowej na
refundaciq koszt6w inwestycji z zakresu ochrony srodowiska igospodarki wodnej
ze Srodkow bud2etu gminy (Dz. U. Woj. Sl. z 2017 , poz. 3008 z pttZi. zm)
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 20 do 27 maja 2021r.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozarzqdowe
oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ioo3r.
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 22020r., poz. 10s7).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6:
1 ) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta czenrvionka-Le szczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 czerwionka-Le szczyny (decyduje data wplywu do Urzqdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny),
2) poczlqelektronicznq na adres email: zko.os@czerwionka-leszczyny.pl,
3) za po5rednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760
w przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozarzqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2bo3 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 10i7),
konsultacje mogq miec formg bezposredniego, otwartego spotkania dotyczqcego
przedmiotowej tematyki.
Udzielanie wyjasniei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych projektu
uchwaly nalezy do kompetencji Naczelnika wydzialu zarzqdzaiia xryzysowego i
Ochrony Srodowiska.
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1 . Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

2. Nieprzedstawienie przez ww. podmioty opinii w terminie okreSlonym w g 1 ust. 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w g ,l ust.1.

s3

1. sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej Urzqdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Vl&konanie zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi \Afidzialu zazqdzania i ochrony
Srodowiska.

ss

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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ucHwALA NR...........
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIOICi-i'i.i2CZYNACH

z dnia 19 mda2021 t.

W sprawie zmiany uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr
XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacii

celowej na refundacje koszt6w inwestycji z zakresu ochrony Srodowiska i

gospodarki wodnej ze Srodk6w budietu gminy (Dz. U. Woj. Sl. z 2017 , poz. 3008 z
p6in. zm.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 22020 r., poz.713 z p62n. zm.), w zwiqzku z art.
403ust.2,4pkl. 1lit.ailit.c,ust.5iust.6,wzwiezkuzarl.400aust. 1pkt.2,8,9,21
i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 22020 r., poz.
1219 zp62n. zm.)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co nastepuje:

s1
W uchwale Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia
2017 toku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundacje koszt6w
inwestycji z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej ze Srodk6w bud2etu gminy
(Dz. U. Woj. Sl. z2o'tl , poz. 3008 zp62n. zm.) wprowadza siq nastqpujqce zmiany:

1) $ 6 otrzymuje brzmienie: ,,$ 6. Uchwala wchodzi w 2ycie.po uplywie 14 dni od dnia' 
je1 ogtoszenia w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Slqskiego i obowiqzuje do
dnia 31 grudnia 2022 r."

2) $ 1 ust. 4 lit. a) Zalqcznika nr 1 do uchwaly otrzymuje bzmienie: ,,a) pomoc de
minimis w rozumieniu rozporzqdzenia Komisji (UE) nr t4o7l2Ot3 z dnia 18 grudnia

2O\3 r. w sprawie stosowania art. 107 i 1,08 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Utz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r., z p6in.
zm),"

3) $ 1 ust. 4 lit. a) Zalqcznika nr 2 do uchwaly otrzymuje bzmienie: ,,a) pomoc de
minimis w rozumieniu rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 740712013 z dnia 18 grudnia

2O\3 t. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. t)rz. UE L 352/1 z 24.72.2013 r., z p6in.
zm),"

4) $ 1 ust. 4 lit. a) Zalqcznika nr 3 do uchwaly otrzymuje brzmienie: ,,a) pomoc de

minimis w rozumieniu rozporzqdzenia Komisji (UE) nt L40712013 z dnia 18 grudnia

2Ol3 r. w sprawie stosowania art. L07 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.20!3 r., z p62n.

zm),"
5) S 5 ust. 1 pkt. 3 lil. a) Zalqcznika nr 1 do uchwaly otrzymuje brzmienie: ,,a)

wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis
w rolnictwie iw rybol6wstwie, jakie otrzymal w roku podatkowym, w kt6rym ubiega
sie o pomoc oraz w dw6ch poprzednich lat podatkowych lub o6wiadczefi o takiej
pomocy w tym okresie, albo o5wiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,"

6) $ 5 ust. 1 pkt. 3 lif. a) Zalqcznika N 2 do uchwaly otrzymuje brzmienie: ,,a)
wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis
w rolnictwie iw rybol6wstwie, jakie otrzymal w roku podatkowym, w kt6rym ubiega



sie o pomoc oraz w dw6ch poprzednich lat podatkowych lub oSwiadczef o takiej
pomocy w tym okresie, albo oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,"

7) $ 5 ust. 1 pkt. 3 lil. a) Zalqcznika nr 3 do uchwaly otrzymuje brzmienie: ,,a)
wszystkie za6wiadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis
w rolnictwie i w rybol6wstwie, jakie otrzymal w roku podatkovvym, w kt6rym ubiega
sig o pomoc oraz w dw6ch poprzednich lat podatkowych lub oSwiadczen o takiej
pomocy w tym okresie, albo oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,"

8) Zalqcznik nr 7 do Regulaminu udzielania dotacii dla os6b fizycznych na realizacjg
przedsigwziqi zwiqzanych z demonta2em i unieszkodliwianiem material6w
budowlanych zawierajqcych azbest z budynk6w mieszkalnych i gospodarczych
stanowiqcego Zalqcznik nr 1 do uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na refundacjq koszt6w inwestycji z zakresu ochrony
Srodowiska i goipodarki wodnej ze 6rodk6w budzetu gminy (Dz. U. Woj. Sl.
z 2017 , poz. 3008 z p62n. zm.) otrzymuje brzmienie okreSlone w zalqczniku nr 'l do
niniejszej uchwaly,

9) ZalEcznik nr 8 do Regulaminu udzielania dotacji dla os6b fizycznych na realizacjg
przedsigwzigi zwiqzanych z demonta2em i unieszkodliwianiem material6w
budowlanych zawierajqcych azbest z budynk6w mieszkalnych i gospodarczych
stanowiqcego Zalqcznik nr 1do uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na refundacjq koszt6w inwestycji z zakresu ochrony
Srodowiska i goipodarki wodnej ze Srodk6w bud2etu gminy (Dz. U. Woj. Sl.

22017 , poz. 3008 zp62n. zm.) otrzymuje brzmienie okre6lone w zalqczniku nr 2 do
niniejszej uchwaly,

10)ZalEcznik nr 7 do Regulaminu udzielania dotacji dla os6b fizycznych do inwestycji
zwiqzanych z budowq przydomowych oczyszczalni Sciek6w bytowych
z gospodarstw domowych stanowiqcego Zalqcznik nr 2 do uchwaly Rady Miejskiej
wCzerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393117 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundacjq koszt6w inwestycji
z zakresu ochrony Srodowiska igospodarki wodnej ze Srodk6w budzetu gminy (Dz.

U. Woj. 51. z ZOll , poz. 3008 z p62n. zm.) otrzymuje brzmienie okreSlone

w zalqczniku nr 3 do niniejszej uchwaly,
Ll)ZalEcznik nr 8 do Regulaminu udzielania dotacji dla os6b fizycznych do inwestycji

zwiqzanych z budowq przydomowych oczyszczalni Sciek6w bytowych
z gospodarstw domowych stanowiAcego Zal4cznik nr 2 do uchwaly Rady Miejskiej
wCzerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393117 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundacjq koszt6w inwestycji
z zakresu ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej ze Srodk6w bud2etu gminy (Dz
U. Woj. Sl. z ZOll , poz. 3008 z p62n. zm.) ohzymuje brzmienie okre6lone
w zalqczniku nr 4 do niniejszej uchwaly,

L2)Zal4czntk nr 7 do Regulaminu udzielania dotacji dla os6b fizycznych do inwestycji
zwi4zanych z monta2em ekologicznych 2r6del ciepla i instalacji wykorzystujqcych
odnawialne 2r6dla energii w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiqcego
zalilcznik nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr
XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad itrybu udzielania
dotacji celowej na refundacjq koszt6w inwestycji z zakresu- ochrony Srodowiska
igospodarki wodnej ze Srodk6w bud2etu gminy (Dz. U. Woj. Sl. 22017 , poz. 3008
z p62n. zm.) otrzymuje bzmienie okre6lone w zalqczniku nr 5 do niniejszej uchwaly,



13)Zalqcznik nr 7 do Regulaminu udzielania dotacji dla os6b fizycznych do inwesgcji
zwiqzanych z monta2em ekologicznych 2r6del ciepla i instalacji wykorzystujqcych
odnawialne 2r6dla energii w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiqcego
Zalqcznik nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr
XXXV/393/17 zdnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania
dotacji celowej na refundacjg koszt6w inwestycji z zakresu. ochrony Srodowiska
igospodarki wodnej ze Srodk6w bud2etu gminy (Dz. U. Woj. Sl. 22017 , poz. 3008
z p62n. zm.) otrzymuje brzmienie okreSlone w zalqczniku nr 6 do niniejszej uchwaly,

s2
\A&konanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zalqcznik ff 1 do Uchwaly nr ... ... Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 mda 2021 t.

,,Zelqcznik nr 7 do Regulaminu udzielania
dotacji dla os6b fizycznych na realizacjQ
przedsiqwzie6 zwiqzanych z demonta2em i

unieszkodliwianiem material6w budowlanych
zawierajacych azbest z budynk6w mieszkalnych
i gospodarczych

oSwnDczENrE DoryczAcE pRowAozENrA DzrAtALNoScr GospoDARczEJ
NA NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ REALIZOWANA BEDZIE INWESTYCJA OBJETA DOTACJA

1.Ja ni2ej podpisany(a)
zamieszkaly(a) w ... ... ... ... ... ... .. ........................ pzy
ul. ........................
Oswiadczam, 2e na nieruchomosci stanowiecej mojq wlasnose, na kt6rej realizowana bQdzie inwestycja
polegajeca na demonta2u i unieszkodliwieniu material6w budowlanych zawierajqcych azbest z budynk6w
mieszkalnych i gospodarczych:

o prowadzg dzialaln056 gospodarcze

tr prowadze dzialalnoSO w zakresie rolnictwa

nnie prowadz? dzialalnosci gospodarczej i dzialalnosci w zakresie rolnictwa

il;i;;;i;;k;;;t

UWAGA!!!

W przypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomosci, na kt6rej wnioskodawca prowadzi dzialalnosc
gospodarczq lub dzialalnosc w zakresie rolnictwa nalezy dodatkowo przedlo2yc:

'l.Wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo rybol6wstwie,
.iakq otzymal w roku, w kt6rym ubiega siq o pomoc oraz w ciqgu dw6ch popzedzajqcych go lat
podatkowych, albo oswiadczenie o nieotzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2.lnformacje dotyczqce w szczegOlnosci wnioskodawcy i prowadzonej pzez niego dzialalnosci
gospodarczej, zgodnie z formulazem stanowiqcym zalEcznik do rozpoeqdzenia Rady Ministr6w z dnia 29
marca 2010 r. wsprawie zakresu informacji pzedstawianych przez podmiot ubiegajAcy siQ o pomoc de
minimis (Dz.U. z 2O1O t. Nr 53 poz. 3112 p62n. zm.) lub zgodnie z formulazem stanowiEcym zalEcznik do
rozpozqdzenia Rady Ministr6w z dnia 11 czevca 2010 r. w sprawie informacji skladanych pzez podmioty

ubiegajqce siq o pomoc de minimis w rolnictwie i rybotowstwie (Oz.U. z 2010 r.Nr 121 poz. 810)."

7
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Zalqcznik nr 2 do Uchwaly nr ... ... Rady
Mielskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 maja 2021 t.

,,Zalecznik nr 8 do Regulaminu udzielania
dotacji dla osob fizycznych na realizacjQ
przedsiewzieC zwiqzanych z demonta2em i

unieszkodliwianiem material6w budowlanych
zawierajEcych azbest z budynkow mieszkalnych
igospodarczych

oSwIADczENIE o PoMOCY DE MINIMIS

........prowadzqcy dzialalnoSO gospodarcze pn.:

W i*iaiii, i roi"ganiem sie o udzielenie ze srodk6w budzetu Gminy i Miasta Czemionka-Leszczyny, dotacji
na zadanie polegajqce na dofinansowaniu koszt6w inwestycji zwiqzanych z demontazem
i unieszkodliwianiem material6w budowlanych zawier4Ecych azbest z budynk6w mieszkalnych
i gospodarczych oswiadczam, ii w ciEgu bie2Ecego roku kalendarzowego oraz dw6ch poprzedzajacych go lat
kalendarzowych::

-uzyskalem(am)pomoc publiczne

o de minimis
o de minimis w rolnictwie i rybolowstwie

-nie uzyskalem(am)pomocy publicznej

n de minimis
o de minimisw rolnictwie i rybol6wstwie

il;i.;;i;;k;J;;;

UWAGA !!!

W pzypadku oswiadczenia o otzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis
w rolnictwie oraz w rybolowstwie nalezy dodatkowo Wzedlo?ye wszystkie zaSwiadczenia o pomocy de
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo rybol6wstwie, jakq otzymal w roku, w kt6rym ubiega siQ

o pomoc oraz w ciqgu dw6ch popzedza.lEcych go lat podatkowych."

a)l
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Zalqcznik nr 3 do Uchwaly nr ...... Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 m4a 2021 t.

,,ZalEcznik nr 7 do Regulaminu udzielania
dotacji dla os6b fizycznych do inwestycji
zwiqzanych z budowq pzydomowych
oczyszczalni Sciek6w bytowych
z gospodarstw domowych

oSwADczENtE DoryczAcE pRowADzENtA DztAtALNoSct GospoDARczEJ
NA NIERUCHOMOSCT, NA KToREJ REALTZOWANA BqDZtE TNWESTYCJA OBJETA DOTACJA

1.Ja nizej podpisany(a)
zamieszkaly(a) w .................... ......................... ptzy
u1.........................
Oswiadczam, 2e na nieruchomosci stanowiqcej mojq wlasnoS6, na kt6rej realizowana bedzie inwestycja
polegajeca budowie pzydomowej oczyszczalni Sciek6w bytowych z gospodarstwa domowego :

o prowadzQ dzialalnoSC gospodarcze

D prowadzQ dzialalnosd w zakresie rolnictwa

tr nie prowadzQ dzialalnosci gospodarczej i dzialalnosci w zakresie rolnictwa

ffipi;*;i;;dJ;;t

UWAGA!!I

W pzypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomosci, na kt6rej wnioskodawca prowadzi dzialalnosc
gospodarczq lub dzialalno6c w zakresie rolnictwa nalezy dodatkowo ptzedlozyc.

l.Wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo rybolowstwie,
jakq otzymal w roku, w ktorym ubiega siQ o pomoc oraz w ciqgu dw6ch poprzedzajqcych go lat
podatkowych, albo oswiadczenie o nieotzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2.lnformacje dotyczqce w szczeg6lnosci wnioskodawcy r prowadzonej pzez niego dzialalnosci
gospodarczej, zgodnie z formulazem stanowiqcym zalE?znik do rozpozAdzenia Rady Ministr6w z dnia 29
rnarca 2O1O r. wsprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajqcy siQ o pomoc de
minimis (Dz.U. z 2O1O t. Nr 53 poz. 3112 p62n. zm.) lub zgodnie z formulazem stanowiQcym zalqcznik do
rczporzAdzenia Rady Ministr6w z dnia 11 czeMca 2010 r. w sprawie informacji skladanych pzez podmioty
ubiegajAce siQ o pomoc de minimis w rolnictwie i rybo.l6wstwie (Dz.U. z 2010 r.Nr 121 poz. 810)."
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Zahcz'nik nr 4 do Uchwaly nr ...... Rady
M iejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 19 maja 2021 t.

,,Zalqcznik nr 8 do Regulaminu udzielania
dotacji dla os6b fizycznych do inwestycji
zwiqzanych z budowE pzydomowych
oczyszczalni 6ciek6w bytowych
z gospodarstw domowych

oSWADCZENIE o PoMocY DE MINIMIS

::::::i?:t :::::"::: :::::1ll*1 7
W zwiAzku z ubieganiem sig o udzielenie ze Srodk6w budzetu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, dotacji
na zadanie polegajece na dofinansowaniu koszt6w inwestycji zwiqzanej z budowq przydomowej oczyszczalni
Sciek6w dla oczyszczania Sciek6w bytowych z gospodarstwa domowego o6lrviadczam,iz w ciEgu bie2qcego
roku kalendarzowego oraz dw6ch poprzedzajqcych go lat kalendarzowych:

-uzyskalem(am)pomoc publicznq

tr de minimis
o de minimis w rolnictwie i rybo,l6wstwie

-nie uzyskalem(am)pomocy publicznej

o de minimis
o de minimisw rolnictwie i rybol6wstwie

podpis wnioskodawcy

UWAGA !I!

W peypadku oswiadczenia o otzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznej de minimis
w rolnictwie oraz w rybolowstwie nalezy dodatkowo Wzedlozy' wszystkie zaswiadczenia o pomocy de
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo rybol6wstwie, jakq otzymal w roku, w kt6rym ubiega siQ

o pomoc oraz w ciqgu dw6ch popzedzajqcych go lat podatkowych."
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ZalEcznik nr 5 do Uchwaly nr ...... Rady
Miejskiej w CzerWionce-Leszczynach
z dnia 19 maje 2021 t.

,,ZalAcz k nr 7 do Regulaminu udzielania dotacJi dla
os6b fizycznych do inwestycji zwiqzanych z
montazem ekologicznych zr6del cieplai instalacji
wykorzystujqcych odnawialne 2r6dla energii
w budynkach i lokalach mieszkalnych

oSwADczENtE DoryczAcE pRowADzENrA DzrArALNoSct cospoDARczEJ
NA NTERUCHOMOSCT, NA KT6REJ REALTZOWANA BEDZTE TNWESTYCJA OBJETA DOTACJA

1.Ja nizq podpisany(a)
zamieszkaiy(a) w
u|. ........................
Oswiadczam, 2e na nieruchomosci stanowiqcej mojA wlasnoso, na kt6rej realizowana bedzie inwestycja
polegajqca na monta2u ekologicznych Zr6del ciepla i instalacji wykorzystujqcych odnawialne ir6dla energii
w budynkach ilokalach mieszkalnych: :

o prowadzg dzialalnoSe gospodarcze

o prowadzg dzialalnoSO w zakresie rolnictwa

trnie prowadze dzialalnosci gospodarczej i dzialalnosci w zakresie rolnictwa

podpis wnioskodawcy

UWAGA!!!

W pzypadku, gdy dotacja dotyczy nieruchomosci, na kt6rej wnioskodawca prowadzi dzialalnoso
gospodarczq lub dzialalnoSO w zakresie rolnictwa nalezy dodatkowo pzedlo2y6:

l.Wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo rybol6wstwie,
jakq oteymal w roku, w kt6rym ubiega siq o pomoc oraz w ciqgu dw6ch popzedzajqcych go lat
podatkowych, albo oswiadczenie o nieotzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

2.lnformacje dotyczEce w szczegolnosci wnioskodawcy i prowadzonej pzez niego dzialalnoSci
gospodarczej, zgodnie z formularzem stanowiEcym zalEc.znik do rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 29
marca 2010 r. wsprawie zakresu informacji pzedstawianych przez podmiot ubiegajqcy siQ o pomoc de
minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz. 3112 p62n. zm.) lub zgodnie z formulazem stanowiqcym zalEcznik do
tozpotzEdzenia Rady Ministr6w z dnia 11 czeruvca 2010 r. w sprawie informacji skladanych pzez podmioty
ubiegajEce sie o pomoc de minimis w rolnictwie i rybol6wstwie (Dz.U.22010 r.Nr 121 poz. 810)."
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Zalqcznik nr 6 do Uchwaly nr ...... Rady
Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach
z dnia 19 m4a 2021 r.

"Zalqcznik nr 8 do Regulaminu udzielania dotacji dla
os6b fizycznych do inwestycji zwiEzanych z
monta2em ekologicznych Zr6del cieplai instalacji
wykorzystuiqcych odnawialne Zr6dla energii
w budynkach i lokalach mieszkalnych

OSWADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS

........ prowadzecy dzialalnosd gospodarczE pn.:

W zwiqzku z ubieganiem sie o udzielenie ze Srodk6w bud2etu Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, dotac.ii
na zadanie polegajqce na dofinansowaniu koszt6w inwestycji zwiAzanej z montazem ekologicznych Zr6del
ciepla i instalacji wykorzystujEcych odnawialne 2r6dla energii w budynkach i lokalach mieszkalnych
oswiadczam, i2 w ciqgu bie2qcego roku kalendarzowego oraz dw6ch poprzedzajqcych go lat kalendarzowych:

-uzyskalem(am)pomoc publicznq

tr de minimis
o de minimis w rolnictwie i rybot6wstwie

-nie uzyskalem(am)pomocy publicznej

o de minimis
n de minimisw rolnictwie i rybol6wstwie

ilil;;i;;il;;v

UWAGA I!!

W przypadku oswiadczenia o otrzymaniu pomocy publicznej de minimis, pomocy publicznel de minimis
w rolnictwie oraz w rybol6wstwie nale2y dodatkowo przedloiyc wszystkie za6wiadczenia o pomocy de minimis
oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo rybol6wstlvie, jakq otrzymal w roku, w kt6rym ubiega sie o pomoc

oraz w ciaou dw6ch poprzedzajqcych go lat podatkowych."

7
d"4- (t [!l


