Świebodzice, ……………………

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z
ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice

1. DANE WNIOSKODAWCY
a) imię i nazwisko (właściciela, współwłaściciela, najemcy lokalu mieszkalnego lub
nieruchomości o charakterze mieszkalnym) …………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………...
b) seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………
c) nr telefonu ……………………………………………………………………………………
d) adres zamieszkania
miejscowość ……………………………………………... kod pocztowy ……………………
ulica …………………………………………………………….. nr domu /lokalu ……………
e) adres do korespondencji (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania) …………………
…………………………………………………………………………………………………...
f) tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe):
□ własność

□ współwłasność

□ najem

2. DANE PEŁNOMOCNIKA (jeżeli dotyczy)
a) imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
b) seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………
c) nr telefonu …………………………………………………………………………………...
d) adres do korespondencji ……………………………………………………………………..
(w przypadku wskazania pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo)
3. LOKALIZACJA ZADANIA
miejscowość ……………………………………………... kod pocztowy …………………….
ulica …………………………………………………………….. nr domu /lokalu ……………
4. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
a) planowana data rozpoczęcia zadania ………………………………………………………...
b) planowana data zakończenia zadania ………………………………………………………..
(zadanie należy zrealizować i rozliczyć do 30.09.2018 r.)
c) zadanie zostało zrealizowane w okresie od ……….………2018 r. do ………………2018 r.

5. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
a) rodzaj nowego ogrzewania (zaznaczyć właściwe):
□ ogrzewanie gazowe

□ ogrzewanie elektryczne

□ ogrzewanie olejowe □ pompy ciepła

b) powierzchnia ogrzewana lokalu …………………………………….. m2.
c) liczba wszystkich źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, zainstalowanych w lokalu
mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym ……...……………………… szt.
należy wymienić jakie: ………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….......

……………………….
miejscowość, data

………………………………..
podpis wnioskodawcy

Oświadczenia:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w
Świebodzicach dla potrzeb udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922).

……………………….
miejscowość, data

………………………………..
podpis wnioskodawcy

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli wykonanego zadania w okresie do 5 lat od
daty wypłacenia dotacji.

……………………….
miejscowość, data

………………………………..
podpis wnioskodawcy

3. Jestem / nie jestem podatnikiem podatku VAT *. Z tytułu realizacji inwestycji przysługuje mi
/nie przysługuje mi prawo odliczenia podatku VAT. (*niepotrzebne skreślić)

……………………….
miejscowość, data

………………………………..
podpis wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIKI:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi
wieczystej, wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, decyzja o nabyciu spadku) lub umowa
najmu lokalu w przypadku najemców lokalu komunalnego.
2. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez wnioskodawcę.
3. W przypadku lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym – stosowna uchwała
wspólnoty o wyrażeniu zgody na wykonanie nowej instalacji (w przypadku inwestycji już
wykonanych).
4. Dokumentacja techniczna lub projekt budowlany zgodnie z zapisami obowiązującego
prawa budowlanego (w przypadku inwestycji już wykonanych).
5. Opinia kominiarska w przypadku, o którym mowa w §4 ust. 2 niniejszej uchwały
potwierdzająca trwałe odłączenie pieca od przewodu kominowego (w przypadku inwestycji
już wykonanych).
6. Faktury, rachunki z potwierdzeniami zapłaty (w przypadku płatności elektronicznych)
wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę (w przypadku inwestycji już wykonanych).
7. Oświadczenie o trwałej likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na
nieruchomości, zasilanych paliwami stałymi (w przypadku inwestycji już wykonanych).
8. Oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi przepisami, podpisane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w
danej specjalności (w przypadku inwestycji już wykonanych).
9. Oświadczenie o pomocy de minimis.
10. W przypadku korzystania z pomocy de minimis - zaświadczenia, oświadczenia i
informacje zgodnie z §15 ust.2 niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do Wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA ROZLICZENIE DOTACJI
PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………….
imię i nazwisko współwłaściciela nieruchomości

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………………...
adres zamieszkania

legitymujący/a się ………………………………………………………………………………
numer i seria dowodu osobistego

oświadczam, że będąc współwłaścicielem nieruchomości zlokalizowanej w Świebodzicach
…………………………………………………………………………………………………...
ulica, numer domu/lokalu, numer działki i obręb

wyrażam zgodę na rozliczenie dotacji przez ……………………………………………………
imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dotację

na zadanie inwestycyjne związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy
Świebodzice.
Jednocześnie oświadczam, że akceptuję zasady udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy
Świebodzice.

……………………………………………….
data, czytelny podpis

Załącznik nr 2
do Wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Świebodzice
OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
Oświadczam, iż
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko / pełna nazwa w przypadku przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / adres
siedziby w przypadku przedsiębiorstwa)

□

w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych
nie uzyskałem/am pomocy publicznej de minimis.

□

w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych
uzyskałem/am pomoc publiczną de minimis w następującej wielkości (proszę wypełnić
poniższą tabelę1):
Lp. Podmiot
udzielający
pomocy

Podstawa prawna
otrzymanej pomocy

Data udzielenia
pomocy

Wartość pomocy brutto
W PLN

(dzień-miesiącrok)

W EUR

Łączna wartość
de minimis

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

.........................................
podpis wnioskodawcy
1

– wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de
minimis, jakie wnioskodawca otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie
bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych

