Załącznik nr 1
do REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ
na zadania polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła
(pieców centralnego ogrzewania)
/WZÓR/
W N I O S E K O. DOFINANSOWANIE
/o udzielenie dotacji celowej na zadanie polegające
na modernizacji indywidualnego źródła ciepła (pieca centralnego ogrzewania)
poprzez minimum wymianę urządzenia grzewczego (kotła/ pieca) na nowe,
ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza/
Data wpływu do Urzędu Miasta Zielonka /pieczęć/

Indywidualny identyfikator wniosku
/nadaje UM Zielonka/

................................................

INFORMACJA O WNIOSKODAWCY/ BENEFICJENCIE

1.

Imię i nazwisko/ nazwa
Wnioskodawcy
PESEL/ NIP/ KRS

2.

Adres
(ulica, miasto, kod
pocztowy, telefon, mail)

3.

Imię i nazwisko/ nazwa
Beneficjenta
PESEL/ NIP/ KRS
/jeśli są inne, niż dane
Wnioskodawcy/

4.

Adres
(ulica, miasto, kod
pocztowy, telefon, mail)
□ osoba fizyczna

3.

Forma prawna
Wnioskodawcy

□ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
□ osoba prawna
□ wspólnota mieszkaniowa
□ jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną osoba prawną

4.

Korzystanie z pomocy
publicznej
w poprzednich latach
/dotyczy podmiotów
prowadzących działalność
gospodarczą/

□ TAK
□ NIE

Nazwa banku: ……………………………………………………………………….
5.

Rachunek bankowy
Nr konta: ……………………………………………………………………………
Wnioskodawca jest:

6.

Tytuł prawny
do nieruchomości

□ właścicielem nieruchomości

.

□ współwłaścicielem nieruchomości
□ inne (np. użytkowanie wieczyste)
INFORMACJA O INWESTYCJI (ZADANIU)

7.

Lokalizacja realizacji
inwestycji (zadania)
(nr działki, ulica, miasto,
kod pocztowy, numer
księgi wieczystej)
Nazwa i numer źródła ciepła: ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...

8.

Stan obecny

Moc: ………………………..……………..………………………………………….
Rodzaj paliwa: ……………………………………………………………………..
□ kocioł gazowy

9.

Rodzaj planowanego
źródła ciepła

□ pompa ciepła
□ kocioł na paliwo stałe (tj. na biomasę), spełniający wymagania
Ekoprojektu (tzw. Ecodesign)
□ piec elektryczny

10.

Liczba osób
zamieszkujących/
użytkujących lokal/
budynek, w którym
będzie realizowana
inwestycja (zadanie)

……… osób

11.

Planowany okres
realizacji inwestycji
(zadania)

rozpoczęcie realizacji: ……………… zakończenie realizacji: ………………

12.

Planowany (szacowany)
koszt inwestycji (zadania)

…………………………… zł netto

13.

Wnioskowana kwota
dotacji

………………………………………… zł

14.

Czy Wnioskodawca
może odliczyć
od kosztów inwestycji
(zadania)
podatek VAT?

□ TAK
□ NIE

…………………………..zł brutto

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU /zaznaczyć właściwe/:
(wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie,
zgodnie z wytycznymi z Regulaminu)

□

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
(lokalem/ budynkiem) w celu realizacji inwestycji (zadania) – zgodnie z Załącznikiem nr 2
do Regulaminu.

□

Zgoda współwłaściciela/ współwłaścicieli
lokalu/ budynku mieszkalnego na realizację
.
zadania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

□

Oświadczenie wnioskodawcy (właściciela lokalu/ budynku mieszkalnego) o posiadaniu
kotła węglowego, wraz z zobowiązaniem jego likwidacji – zgodnie z Załącznikiem nr 4
do Regulaminu.

□

Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca istnienie/ posiadanie zamontowanego
(działającego) kotła (pieca) węglowego, który będzie podlegał likwidacji – minimum
2 (dwie) kolorowe fotografie poglądowe.

□

Kserokopia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego do celów ogrzewania
gazowego – w przypadku, gdy przedmiotem zadania jest zakup kotła (pieca) gazowego
lub kserokopia umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej do celów
ogrzewania elektrycznego – w przypadku, gdy przedmiotem zadania jest zakup kotła
(pieca) elektrycznego.

□

Dokument uprawniający do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) jeżeli jest wymagany
lub zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu – oświadczenie Wnioskodawcy,
że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument.

□

Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług – zgodnie
z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu.

□

Zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz
pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie – dotyczy wyłącznie
Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność w sektorze
rolnym lub w sektorze rybołówstwa.

□

Informacja przedstawiana przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis,
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – dotyczy wyłącznie Wnioskodawców
prowadzących działalność gospodarczą.

□

Informacja przedstawiana przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 121,
poz. 810) – dotyczy wyłącznie Wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym
lub w sektorze rybołówstwa.

□

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy (jeśli dotyczy).

……………………………………………..……
(data i podpis Wnioskodawcy)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH/
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
.
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii europejskiej
PL).
1. Administrator danych – Burmistrz Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
NIP: 1251334816, um@zielonka.pl, www.zielonka.pl, www.bip.zielonka.pl, 22 761 39 00.
2. Inspektor ochrony danych – pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych można
kierować na adres e mail: iod@zielonka.pl, lub pisemnie na adres administratora.
3. Cele i podstawy przetwarzania:
a) realizacja zadania w interesie publicznym (na podstawie ustawy
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799);
b) wykonanie umowy;
c) wyrażona zgoda w celu kontaktu.

z

dnia

4. Odbiorcy danych osobowych – dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
uprawnionym do obsługi doręczeń (np. ePUAP) oraz operatorom pocztowym.
5. Okres przechowywania danych – 5 lat od końca roku kalendarzowego lub do czasu
wygaśnięcia roszczeń.
6. Prawa osób, które dane dotyczą:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne;
c)
prawo do usunięcia danych;
d)
prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Obowiązek podania danych – podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy
jest obowiązkowe, bez ich podania wniosek nie zostanie rozpatrzony; podanie numeru
telefonu kontaktowego i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale ułatwi i usprawni kontakt.

……………………………………………..……
(data i podpis Wnioskodawcy)

Załącznik nr 2
do REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ
na zadania polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła
(pieców centralnego ogrzewania)

/WZÓR/
. WNIOSKODAWCY
OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
W CELU REALIZACJI INWESTYCJI (ZADANIA)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko (nazwa) oraz adres Wnioskodawcy)

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka(i) nr …………………………….……………, w obrębie
ewidencyjnym
nr

………….……………………..………………..……………,

księga

wieczysta

………………………………………………………………………………………………..……..

adres ………………………………………………………..……………………………………………..
w celu realizacji inwestycji wynikająca z tytułu*:
własności,
współwłasności (oraz posiadam zgodę współwłaścicieli na wykonanie inwestycji (zadania)
objętej wnioskiem o dofinansowanie/ o udzielenie dotacji),
użytkowania wieczystego,
inne (wskazać):
………………………………………………………………………………………………………………

* zaznaczyć właściwe

…………………………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy)

Załącznik nr 3
do REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ
na zadania polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła
(pieców centralnego ogrzewania)

/WZÓR/
.
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA/
WSPÓŁWŁAŚCICIELI*
NA REALIZACJĘ INWESTYCJI (ZADANIA)

Ja/

My

niżej

podpisany(a)/

podpisani,

który(a)

jestem/

którzy

jesteśmy

współwłaścicielem/ współwłaścicielami** lokalu/ budynku, na działce numer ……………,
w

obrębie

ewidencyjnym:

…………………,

nr

Księgi

Wieczystej

…………………..

w miejscowości Zielonka, przy ulicy: ………………………………………….., numer: ………
oświadczam/
inwestycji

oświadczamy,

(zadania)

że

polegającego

wyrażam/
na

wyrażamy

modernizacji

zgodę

indywidualnego

na

realizację

źródła

ciepła

(pieca centralnego ogrzewania) poprzez wymianę bezklasowego kotła (pieca) węglowego,

we wskazanej powyżej lokalizacji.
Jednocześnie oświadczam/ oświadczamy, że wyrażam/ wyrażamy* zgodę na zawarcie
pomiędzy …………………………………………… – Wnioskodawcą, a Miastem Zielonka,
umowy na realizację inwestycji (zadania) objętego dofinansowaniem (dotacją celową) oraz
wypłatę otrzymanego dofinansowania na konto wskazane we wniosku o wypłatę dotacji
celowej.

……………………………………………………………….
/czytelnie imię i nazwisko/

……………………………………………………………….
/czytelnie imię i nazwisko/

/data i podpis/

………………………………..
/data i podpis/

………………………………..

PESEL

……………………………………………………………….
/czytelnie imię i nazwisko/

………………………………..

PESEL

……………………………………………………………….
/czytelnie imię i nazwisko/

/data i podpis/

PESEL

……………………………………………………………….
/czytelnie imię i nazwisko/

………………………………..

PESEL

/data i podpis/

………………………………..

PESEL

/data i podpis/

(podpis/ podpisy współwłaściciela/ współwłaścicieli lokalu/ budynku
mieszkalnego)

* w przypadku użytkowania wieczystego, gdy poza wnioskodawcą są inni użytkownicy, wypełnić
zgodnie ze wzorem oraz zgodnie z obowiązującym stanem formalnym;

** niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4
do REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ
na zadania polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła
(pieców centralnego ogrzewania)

/WZÓR/
.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POSIADANIU PIECA WĘGLOWEGO*

Ja …………..……………………………………….……, PESEL ……………………………
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości Wnioskodawcy)

oświadczam, że w lokalu/ budynku, którego jestem właścicielem/ współwłaścicielem/
użytkownikiem
w

obrębie

wieczystym**,

ewidencyjnym:

położonego

na

…………………,

nr

działce

Księgi

numer

Wieczystej

……………,

…………………..,

w miejscowości Zielonka, przy ulicy: ………………………………………….., numer: ………,
zainstalowany jest kocioł (piec) węglowy/ piec kaflowy/ kominek/ kuchnię węglową**, który/
która** przeznaczony jest do ogrzewania ……… m2 lokalu/ budynku mieszkalnego.
Ponadto informuję, że ww. kocioł (piec) węglowy/ piec kaflowy/ kominek/ kuchnię
węglową**

zainstalowany/

zainstalowana**

jest

ww.

lokalu/

budynku

mieszkalnym

od roku …….. i obecnie nie spełnia standardów dotyczących emisji zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery.
Oświadczam, iż w związku z montażem i uruchomieniem nowego kotła (pieca),
zrealizowany zostanie demontaż dotychczasowego, nie spełniającego standardów kotła (pieca)
węglowego/ piec kaflowy/ kominek/ kuchnia węglowa**, a następnie nastąpi jego/jej**
trwała

likwidacja

(potwierdzona

stosownym

dokumentem

zezłomowania/

pisemnym

potwierdzeniem z PSZOK Zielonka zdania kafli, płytek lub gruzu**).

……………………..…..…………………..
(data i podpis Wnioskodawcy)

………………………....………………………………………………………………..

(podpis/ podpisy właściciela/ współwłaściciela/ współwłaścicieli
lub innego niż wnioskodawca użytkownika lokalu/ budynku mieszkalnego)*

*dotyczy także współwłaścicieli lub innych niż wnioskodawca użytkowników wieczystych lokalu/
budynku mieszkalnego, którzy potwierdzają oświadczenie wnioskodawcy;
**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5
do REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ
na zadania polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła
(pieców centralnego ogrzewania)

/WZÓR/
.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Ja …………..……………………………………….……, PESEL ……………………………
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

oświadczam, że w zakresie prac niezbędnych do wykonania w lokalu/ budynku
położonym

na

działce

numer

…………………………,

w

obrębie

ewidencyjnym:

……………………………, nr Księgi Wieczystej …………………………….., w miejscowości
Zielonka, przy ulicy: ………………………………………….., numer: ………, w celu montażu
i uruchomienia nowego kotła (pieca), nie jest wymagany dokument uprawniający
do prowadzenia prac budowlanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), tj. pozwolenie na budowę.

……………………..…..…………………..
(data i podpis Wnioskodawcy)

Załącznik nr 6
do REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ
na zadania polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła
(pieców centralnego ogrzewania)

/WZÓR/
.
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
DOTYCZĄCE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko (nazwa) oraz adres Wnioskodawcy)

Jestem:
czynnym podatnikiem podatku VAT,
zwolnionym podatnikiem podatki VAT,
nie

jestem podatnikiem podatku VAT.

Posiadam numer identyfikacji podatkowej (NIP): ……………………………………………………..
nadany przez ………….………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres Urzędu Skarbowego)

Realizacja inwestycji objętej wnioskiem o udzielenie dotacji celowej będzie/ nie będzie**
powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.
Niniejszym oświadczam, że:
podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym inwestycji i nie będzie
można go odzyskać w żaden sposób, dlatego przyznaną dotację rozliczę według
poniesionych kosztów brutto;
podatek od towarów i usług (VAT) możliwy jest do odliczenia w związku z prowadzona
działalnością, dlatego przyznaną dotację rozliczę według poniesionych kosztów netto.

…………………………………………………
(data i podpis Wnioskodawcy)

**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7
do REGULAMINU UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ
na zadania polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła
(pieców centralnego ogrzewania)

/WZÓR/
.
W N I O S E K O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ
I ROZLICZENIE REALIZACJI INWESTYCJI (ZADANIA)

DANE WNIOSKODAWCY (właściciela/ współwłaściciela/ użytkownika lokalu/ budynku,
w którym realizowana będzie inwestycja (zadanie)):
Imię: ...................................................................................................................
Nazwisko: ..........................................................................................................
NIP: ..........................................................................................
PESEL: ....................................................................................
Telefon kontaktowy: .................................................................

Wnioskuję o wypłatę dotacji celowej, przyznanej Umową Nr …………………… o udzielenie dotacji
celowej

na

zadanie

polegające

na

modernizacji

indywidualnego

źródła

ciepła

(pieca centralnego ogrzewania) z dnia ………………………….., w wysokości …………………… zł
(słownie: ………………………………………………..………………..…. zł), stanowiącej ……..%
kosztów

kwalifikowanych

(tj.

podlegających

dofinansowaniu),

poniesionych

w

okresie

od dnia …………… do dnia …………… na realizację inwestycji (zadania) polegającej
na modernizacji indywidualnego źródła ciepła (pieca centralnego ogrzewania) w lokalu/ budynku,
położonym na działce numer …………….……, w obrębie ewidencyjnym: ……………………………,
w miejscowości: ……………………….., przy ulicy: …………………………………….., numer: ………
Oświadczam,

że

ww.

inwestycja

(zadanie)

została

zrealizowane

zgodnie

z

Umową

Nr …………………… o udzielenie dotacji celowej na zadanie polegające na modernizacji
indywidualnego źródła ciepła (pieca centralnego ogrzewania) z dnia ………………………….. oraz
zgodnie z REGULAMINEM UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ na zadania polegające
na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (pieców centralnego ogrzewania).
Rodzaj zamontowanego nowego źródła ciepła: ………………………………………………...………….
Dane nowego źródła ciepła (nazwa i nr seryjny, moc): ………………………………………….………..

……………………..…..…………………..
(podpis Beneficjenta)

W załączeniu do niniejszego Wniosku, przedstawiam:
1. oryginał faktury VAT/ rachunku potwierdzającej/ego poniesienie wydatków
na realizację inwestycji (zadania) wraz z potwierdzeniem opłacenia;
2. protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła;
3. dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła ciepła (tj. dokument
potwierdzający zezłomowanie starego kotła lub dokument z PSZOK Zielonka zdania kafli,
płytek lub gruzu po rozbiórce pieca kaflowego/ kominka/ kuchni węglowej);
.
4. dokumentację fotograficzną realizacji inwestycji (zadania) - minimum 3 (trzy) kolorowe
fotografie poglądowe;
5.
6.
7.
8.
9.

oraz - w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła*:
certyfikat zgodności wydany przez akredytowane laboratorium, zgodnie z normą
PN-EN 303-5:2012, potwierdzający co najmniej 5 klasę kotła lub
świadectwo/ zaświadczenie badań lub
etykietę efektywności energetycznej lub
wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B);

oraz
10. opinię (np. kominiarską) dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz
prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku.
* niewłaściwe skreślić

Rachunek bankowy do przelewu (nazwa banku oraz nr konta):
……………………………………………………………………………………………………………

……………………..…..…………………..
(podpis Beneficjenta)

___________________________________________________________________________
ADNOTACJE URZĘDOWE – WYPEŁNIA URZĄD MIASTA ZIELONKA:
TAK

NIE

Wniosek o wypłatę dotacji celowej złożony w wyznaczonym terminie
Wniosek o wypłatę dotacji kompletny, zawierający wszystkie
wymagane załączniki
Wydatki na realizację inwestycji (zadania) poniesione w terminie
zgodnym z Regulaminem
Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowanych inwestycji (zadania)
Zatwierdzona kwota rozliczonej dotacji celowej
Kwota dotacji celowej do wypłaty
……………………..…..…………………..
(podpis osoby weryfikującej wniosek)

…………...……………………..…………..…..…………………..
(podpis/ zatwierdzenie wniosku o wypłatę dotacji
przez Burmistrza Miasta Zielonka)

