UCHWAŁA NR XIV.202.2021
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na
dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska”
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1372), oraz art. 400a ust.1 pkt 2, 21, 22 i 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r.poz.1973), po przeprowadzeniu konsultacji
w trybie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala
§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady przyznawania i rozliczania dotacji celowych na
dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska tj. z zakresu ochrony
powietrza atmosferycznego i ochrony wód.
§ 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowych, w tym tryb ich udzielania, rozliczania
i kontroli oraz wysokość kwoty dotacji określają załączniki nr 1 – 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.
§ 4. Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji celowych pochodzić będą z wpływów
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ich wysokość na poszczególne zadania i podmioty na
dany rok będzie określała uchwała budżetowa.
§ 5. Traci moc nr XVI.169.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
określenia zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta
Piotr Szereda
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV.202.2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 16 grudnia 2021 r.
Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz tryb ich udzielania i rozliczania.
Postanowienia ogólne
§ 1. O dotację celową może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym na terenie miasta Jastrzębia-Zdrój, w którym
będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.
§ 2. Jako budynek mieszkalny rozumie się budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
§ 3. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na realizację
przedsięwzięć mających na celu ochronę wód i ochronę powietrza atmosferycznego.
§ 4. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z Miastem przed
realizacją przedsięwzięcia i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.
§ 5. Dotacja na zakup i montaż urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych może być
przyznana tylko w przypadku likwidacji pozaklasowego kotła węglowego c.o. Warunkiem udzielenia
dotacji jest udokumentowanie zezłomowania kotła na paliwo stałe.
§ 6. Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji
Wnioskodawca może ubiegać się o dotację celową na:
1. Podłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego
ogrzewania – w wysokości 80% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 7.000,00 zł.
a) koszty przyłączenia obejmują: koszty zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, odbioru
przyłącza.
b) warunkiem udzielenia dotacji jest udokumentowanie zezłomowania kotła na paliwo stałe.
2. Zakup i montaż pompy ciepła do ogrzewania budynku, energooszczędnego kotła c.o.
opalanego gazem, zasilanego energią elektryczną, kotła c.o. opalanego biomasą (słoma, odpady
drzewne, itp.) z automatycznym podajnikiem oraz wykonanie systemu ogrzewania
elektrycznego (podłogowego, ściennego, piecami akumulacyjnymi) w budynkach mieszkalnych w wysokości 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej jak:
a) 8.000,00 zł - do zakupu i montażu pompy ciepła do ogrzewania budynku,
b) 6.000,00 zł – dla kotłów na biomasę z automatycznym podajnikiem, kotłów zasilanych energią
elektryczną oraz systemu ogrzewania elektrycznego,
c) 4.000,00 zł – dla kotłów gazowych,
Koszty kwalifikowane to: cena zakupu urządzenia grzewczego wraz z osprzętem (zbiornik
c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki, regulatory, czujniki, komin oraz inne
materiały instalacyjne) oraz cena usługi jego montażu.
Dotacja do zakupu i montażu pompy ciepła do ogrzewania budynku wyklucza możliwość
udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego.
Kocioł na biomasę musi spełniać kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji
według obowiązującej Polskiej Normy w klasie 5 potwierdzone w certyfikacie energetyczno-
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emisyjnym wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
lub innej jednostki akredytującej w Europie lub zgodnie z Dyrektywą w sprawie Ecodesign.
3. Budowę przyłącza do sieci gazowej do budynku mieszkalnego – w wysokości 80%
poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej
nieruchomości.
Warunkiem uzyskania dotacji jest wykorzystania paliwa gazowego do ogrzewania budynku.
Koszty kwalifikowane to: opłata za przyłączenie potwierdzona fakturą wystawioną przez Polską
Spółkę Gazownictwa lub koszt wykonania odcinka przyłącza gazowego od granicy działki do
budynku mieszkalnego.
4. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych - w wysokości:
- 1500 zł brutto za 1 kW mocy instalacji,
- dotacja obejmuje instalacje o maksymalnej mocy do 5 kW,
- koszty kwalifikowane to: koszt zakupu materiałów i/lub koszt usługi wykonania instalacji
fotowoltaicznej.
O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:
- posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu
ogrzewania elektrycznego,
- złożenia równocześnie wniosku o dotację na zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu
ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku
kalendarzowym,
- dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie wypłacona po przedstawieniu faktur
potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu
ogrzewania elektrycznego.
5. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych lub/i gospodarczych
niezwiązanych z działalnością gospodarczą – w wysokości 80% poniesionych kosztów, ale
nie więcej niż 2.000,00 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej nieruchomości.
Na koszt przyłączenia składa się koszt zakupu materiałów i/lub usługi wykonania przyłącza.
Dotacja nie przysługuje w przypadku budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do
nowobudowanego budynku mieszalnego.
6. Zakup i montaż w nowobudowanych budynkach mieszkalnych urządzeń grzewczych w wysokości 60% poniesionych kosztów zakupu i montażu, ale nie więcej jak:
a) 8 000,00 zł – do zakupu i montażu pompy ciepła służących do ogrzewania budynku.
- koszty kwalifikowane to: koszt zakupu i/lub montażu pompy ciepła wraz z osprzętem (zbiornik
c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki),
c) 5.000,00 zł – do kotła elektrycznego oraz wykonania systemu ogrzewania elektrycznego
(podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne)
- koszty kwalifikowane to: cena zakupu kotła c.o. wraz z osprzętem (zbiornik c.w.u., naczynie
przeponowe, pompki, regulatory, czujniki, komin oraz inne materiały instalacyjne) oraz cena
usługi jego montażu.
7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w nowobudowanych budynkach mieszkalnych - w
wysokości:
- 1500 zł brutto za 1 kW mocy instalacji,
- dotacja obejmuje instalacje o maksymalnej mocy do 5 kW.
- koszty kwalifikowane to: koszt zakupu materiałów i/lub koszt usługi wykonania instalacji
fotowoltaicznej.
O dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej można ubiegać się pod warunkiem:
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- posiadania w budynku mieszkalnym na dzień złożenia wniosku pompy ciepła do c.o. lub systemu
ogrzewania elektrycznego,
- złożenia równocześnie wniosku o dotację zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub systemu
ogrzewania elektrycznego w budynku mieszkalnym i jego zrealizowania w danym roku
kalendarzowym,
- dotacja za wykonanie instalacji fotowoltaicznej zostanie wypłacona po przedstawieniu faktur
potwierdzających zakup i montaż pompy ciepła do c.o. w budynku mieszkalnym lub systemu
ogrzewania elektrycznego.
§ 7. Tryb udzielania dotacji
1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są w celu zawarcia umowy do złożenia pisemnego
wniosku do Prezydenta Miasta wraz z wymaganymi załącznikami. Wzory wniosków o zawarcie
umowy dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej
www.bip.jastrzebie.pl
i www.jastrzebie.pl/ekologia/ochrona-srodowiska/
2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.
3. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.
4. Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Dotowanego, w określonym
przez Dotującego terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.
5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój
a Dotowanym umowy o udzieleniu dotacji celowej, która określa w szczególności:
- przeznaczenie dotacji, tj. nazwa i opis zakresu rzeczowego zadania,
- kwotę udzielonej dotacji,
- termin wykonania i rozliczenia zadania objętego dotacją tj; 4 miesiące od daty zawarcia umowy
dotacyjnej, ale nie dłużej niż do 30 listopada danego roku,
- sposób i termin przekazania dotacji,
- termin rozliczenia dotacji.
6. Dotowany poinformowany zostanie telefonicznie o podpisaniu projektu umowy. Dotowany
zobowiązany jest do podpisania projektu umowy w terminie 14 dni od powiadomienia.
7. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie zawarcia umowy dotacyjnej, Dotowany
zostanie poinformowany telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie i nie przysługuje z tego
tytułu roszczenie.
8. W przypadku wyczerpania się w ciągu roku ujętych w budżecie miasta środków finansowych
przeznaczonych na dotacje do realizacji przedsięwzięć jak w § 6, Prezydent Miasta poinformuje
mieszkańców o zaprzestaniu podpisywania umów poprzez stronę internetową Miasta i tablicę
ogłoszeń.
9. Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, które nie zostały zrealizowane ze względu na
wyczerpanie się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta nie będą
realizowane w następnym roku kalendarzowym. Dotowani będą zobowiązani do ponownego
złożenia wniosku.
10. Sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach, zostaną określone w umowie pomiędzy
Dotowanym a Miastem.
§ 8. Oznakowanie przedsięwzięć
1. Dotowany zobowiązuje się do oznakowania przedsięwzięcia w formie tablicy pamiątkowej,
która zawierać będzie logo Miasta oraz informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków
finansowych z budżetu Miasta. Tablica zostanie przekazana Dotowanemu po zakończeniu realizacji
zadania.
2. Tablica pamiątkowa powinna zostać umieszczona przez Dotowanego w terminie do 30 dni od
daty zakończenia realizacji zadania.
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3. Tablicę pamiątkową umieszcza się na okres 5 lat, w miejscach powszechnie dostępnych, takich
jak:
a) elewacje frontowe,
b) wejścia do budynku,
c) ogrodzenie nieruchomości.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Informację o przyjmowaniu wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w prasie
lokalnej, na stronie internetowej www.jastrzebie.pl i www.bip.jastrzebie.pl
oraz poprzez
jednostki pomocnicze.
2. O przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy mają uregulowaną
gospodarkę ściekową i odpadową na swojej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Na jedną nieruchomość lub lokal mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą przysługuje dotacja
tylko do jednego z urządzeń grzewczych wymienionych w § 6 ust. 1 i 2.
4. Dotacja do zakupu i montażu urządzeń grzewczych oraz urządzeń do wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych przysługuje raz na 10 lat.
5. W związku z rozliczaniem zadań wymienionych w § 6, pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta stwierdzają ich wykonanie w drodze oględzin. Pozytywny
wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.
6. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji projektowo technicznej
7. Dotowany, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV.202.2021
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 16 grudnia 2021 r.
Zasady przyznawania dotacji celowych dla osób prawnych na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska oraz tryb ich udzielania i rozliczania.
Postanowienia ogólne
§ 1. O udzielenie dotacji ubiegać się mogą:
- podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych ,
- jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 2. Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na realizację
przedsięwzięć mających na celu ochronę wód i ochronę powietrza atmosferycznego, na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój.
§ 3. Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z Miastem przed
realizacją przedsięwzięcia i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.
§ 4. Dotacja na zakup i montaż urządzenia grzewczego może być przyznana tylko w przypadku
likwidacji pozaklasowego kotła węglowego c.o.
§ 5. Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji
Dotacja może być udzielona dla podmiotów określonych w § 1 na dofinansowanie inwestycji
związanych z:
1. Podłączeniem budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania – w wysokości 30%
nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, nie więcej jak 6.000,00 zł.
Koszty przyłączenia obejmują: koszty zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, odbioru
przyłącza.
2. Zakupem i montażem pompy ciepła do ogrzewania budynku, energooszczędnego kotła c.o.
opalanego gazem, zasilanego energią elektryczną, kotła c.o. opalanego biomasą (słoma, odpady
drzewne, itp.) z automatycznym podajnikiem oraz wykonanie systemu ogrzewania
elektrycznego (podłogowego, ściennego, piecami akumulacyjnymi) w wysokości 30%
poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej jak:
a) 8.000,00 zł - do zakupu i montażu pompy ciepła do ogrzewania budynku,
b) 6.000,00 zł – dla kotłów na biomasę z automatycznym podajnikiem, kotłów gazowych, kotłów
zasilanych energią elektryczną oraz systemu ogrzewania elektrycznego,
Koszty kwalifikowane to: cena zakupu urządzenia grzewczego wraz z osprzętem (zbiornik
c.w.u., zbiornik buforowy, naczynie przeponowe, pompki, regulatory, czujniki, komin oraz inne
materiały instalacyjne) oraz cena usługi jego montażu.
Dotacja do zakupu i montażu pompy ciepła do ogrzewania budynku wyklucza możliwość
udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego.
Kocioł na biomasę musi spełniać kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji
według obowiązującej Polskiej Normy w klasie 5 potwierdzone w certyfikacie energetycznoemisyjnym wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
lub innej jednostki akredytującej w Europie lub zgodnie z Dyrektywą w sprawie Ecodesign.
3. Przyłączeniem budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej – w wysokości 50%
nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur i/lub rachunków, nie więcej jak
4.000,00 zł. Na koszt przyłączenia składa się koszt zakupu materiałów i/lub usługi wykonania
przyłącza.
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4. Budowę przyłącza do sieci gazowej do budynku – w wysokości 80% poniesionych kosztów,
ale nie więcej niż 1.500,00 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej nieruchomości.
Warunkiem uzyskania dotacji jest wykorzystania paliwa gazowego do ogrzewania budynku.
Koszty kwalifikowane to: opłata za przyłączenie potwierdzona fakturą wystawioną przez Polską
Spółkę Gazownictwa lub koszt wykonania odcinka przyłącza gazowego od granicy działki do
budynku.
§ 6. Tryb udzielania dotacji
1. Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są w celu zawarcia umowy do złożenia
pisemnego wniosku do Prezydenta Miasta wraz z wymaganymi załącznikami. Wzory wniosków
o zawarcie umowy dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie
internetowej www.bip.jastrzebie.pl i www.jastrzebie.pl/ekologia/ochrona-srodowiska/
2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.
3. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.
4. Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Dotowanego, w określonym
przez Dotującego terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.
5. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój
a Dotowanym umowy o udzieleniu dotacji celowej, która określa w szczególności:
- przeznaczenie dotacji, tj. nazwa i opis zakresu rzeczowego zadania,
- kwotę udzielonej dotacji,
- termin wykonania i rozliczenia zadania objętego dotacją tj; 4 miesiące od daty zawarcia umowy
dotacyjnej, ale nie dłużej niż do 30 listopada danego roku,
- sposób i termin przekazania dotacji,
- termin rozliczenia dotacji.
6. Dotowany poinformowany zostanie telefonicznie o podpisaniu projektu umowy. Dotowany
zobowiązany jest do podpisania projektu umowy w terminie 14 dni od powiadomienia.
7. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie zawarcia umowy dotacyjnej, Dotowany
zostanie poinformowany telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie i nie przysługuje z tego
tytułu roszczenie.
8. W przypadku wyczerpania się w ciągu roku ujętych w budżecie miasta środków finansowych
przeznaczonych na dotacje do realizacji przedsięwzięć jak w § 5, Prezydent Miasta poinformuje
mieszkańców o zaprzestaniu podpisywania umów poprzez stronę internetową Miasta i tablicę
ogłoszeń.
9. Wnioski złożone w danym roku kalendarzowym, które nie zostały zrealizowane ze względu na
wyczerpanie się środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta nie będą
realizowane w następnym roku kalendarzowym. Dotowani będą zobowiązani do ponownego złożenia
wniosku.
10. Sprawy nieuregulowane w niniejszych zasadach, zostaną określone w umowie pomiędzy
Dotowanym a Miastem.
§ 7. Pomoc de minimis
W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Uni Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), jej
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych
w przepisach prawa Unii Europejskiej.
§ 8. Oznakowanie przedsięwzięć
1 Dotowany zobowiązuje się do oznakowania przedsięwzięcia w formie tablicy pamiątkowej,
która zawierać będzie logo Miasta oraz informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia ze środków

Id: 64E258C3-0692-4B57-8A80-24C9F5D16CA2. Podpisany

Strona 2

finansowych z budżetu Miasta. Tablica zostanie przekazana Dotowanemu po zakończeniu
realizacji zadania.
2. Tablica pamiątkowa powinna zostać umieszczona przez Dotowanego w terminie do 30 dni od
daty zakończenia realizacji zadania.
3. Tablicę pamiątkową umieszcza się na okres 5 lat, w miejscach powszechnie dostępnych, takich
jak:
a) elewacje frontowe,
b) wejścia do budynku,
c) ogrodzenie nieruchomości.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Informację o przyjmowaniu wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w prasie
lokalnej, na stronie internetowej www.jastrzebie.pl i www.bip.jastrzebie.pl oraz poprzez jednostki
pomocnicze.
2. O przyznanie dotacji celowej mogą ubiegać się tylko wnioskodawcy, którzy mają uregulowaną
gospodarkę ściekową i odpadową na swojej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego z urządzeń grzewczych
wymienionych w § 5 ust 1 i 2.
4. Dotacja do zakupu i montażu urządzeń grzewczych oraz urządzeń do wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych przysługuje raz na 10 lat.
5. W związku z rozliczaniem zadań wymienionych w § 5, pracownicy Wydziału Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta stwierdzają ich wykonanie w drodze oględzin. Pozytywny
wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.
6. Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji projektowo technicznej
7. Dotowany, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.
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