Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2018 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 7 września 2018 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ
NA DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA WNIOSKU
1. Organ właściwy do przyjęcia wniosku:

Burmistrz Gminy Kłecko
B. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa / Dane Pełnomocnika1

2. Status wnioskodawcy (należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”)
osoba fizyczna,
wspólnota mieszkaniowa
osoba prawna
przedsiębiorca
jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną
3. Adres zamieszkania (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną) / siedziby
(w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną)
Kraj:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Telefon:
Adres e-mail (fakultatywnie):
NIP / KRS / REGON2
4. Adres do korespondencji (pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do
korespondencji jest inny niż adres siedziby/zamieszkania składającego wniosek)
Kraj:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:

1
2

Dane pełnomocnika dotyczą wyłącznie osób składających wniosek za pośrednictwem pełnomocnika.
Dotyczy tylko osób prawnych lub przedsiębiorców.

B.2 DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI
Nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres korespondencyjny:

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres korespondencyjny:

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres korespondencyjny:

Nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres korespondencyjny:

C. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
1. Lokalizacja inwestycji:
Adres:
Nr ewidencyjny działki:
Obręb:
2. Rodzaj nieruchomości:
jednorodzinna
j wielorodzinna
e komunalna
d

3.nStan prawny nieruchomości, na której ma być realizowane zadanie:
o
r własność
owspółwłasność
dinne: …………………………………………………………..
z
4.i Rodzaj zainstalowanych (istniejących) w budynku lub lokalu źródeł ciepła (urządzeń
grzewczych):
n
n
a

5. Moc aktualnego kotła:
6. Planuję wymienić obecny kocioł węglowy na:
kocioł olejowy
kocioł gazowy
kocioł gazowo-olejowy
ogrzewanie elektryczne
wymiennik ciepła / węzeł cieplny

kocioł na paliwo stałe3
7. Planowana moc nowego kotła:
8. Planowany termin zakończenie realizacji przedsięwzięcia:
9. Finansowanie przedsięwzięcia:
Wnioskowana kwota dotacji4: …………………………………………………….
Środki własne: …………………………………………………………………………….
Całkowity koszt przedsięwzięcia: ………………………………………………..
Wnioskowana kwota stanowi …..% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.
Uwaga:
Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów zakupu i montażu
nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż:
1) 2500 zł – w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe,
2) 2000 zł – w przypadku zmiany na pozostałe źródła ogrzewania.
10. Numer rachunku bankowego podmiotu, na rzecz którego ma zostać przekazana
dotacja5:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………..
Numer rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

4

Kocioł na paliwa stałe musi spełniać następujące warunki:
a) zapewniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń, określonych 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);
b) umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących
paliwo;
c) nie posiadają rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie.

W przypadku osób fizycznych i podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej należy wpisać kwotę
brutto, w przypadku przedsiębiorców należy podać kwotę netto, pod warunkiem, że są zarejestrowani jak
czynni podatnicy VAT i będzie im przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT.
5
W przypadku kilku współwłaścicieli nieruchomości należy wskazać jednego z nich poprzez podanie imienia i
nazwiska oraz jego rachunku bankowego.

D. ZAŁĄCZNIKI
dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym realizowane
będzie
przedsięwzięcie
inwestycyjne
albo
oświadczenie
o
jego
braku;
jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne tego wymaga - stosowne ostateczne pozwolenia,
zezwolenia ,zgody, decyzje i opinie, a jeżeli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument
potwierdzający zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia do organu administracji z adnotacją lub
zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu wobec planowanych przedsięwzięć;
zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na
ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku realizację przedsięwzięcia, o którym
mowa w § 1 Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kłecko na przedsięwzięcia
inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie Gminy Kłecko, stanowiącego
załącznik do uchwały Nr LII/306/18 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 27 czerwca 2018 r. albo
uchwałę, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.
z 2018 r. poz. 716);
zaświadczenie lub oświadczenie i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z
2018 r, poz. 362), w przypadku, gdy o udzielenie dotacji ubiega się podmiot będący
przedsiębiorcą6;
pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu wnioskodawcy/-ów występuje pełnomocnik.

E. OŚWIADCZENIA (należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”)
Oświadczam, że zadanie polegające na wymianie systemu ogrzewania węglowego:
będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł;
nie będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł

…………………………………………….
Data

…………………………………………………………………………….
Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

J. ADNOTACJE ORGANU

6

Przykładowy formularz zamieszczono razem z ogłoszeniem o konkursie na stronie www.klecko.pl i
www.bip.klecko.pl

