Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2018
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo na
dofinansowanie do proekologicznego urządzenia

I. Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko/nazwa: ………………..……………………………………………...……...
…………………………………………..…………………………….…………………………
2. Adres zamieszkania/siedziby: ……………………………...………………...………………
…………………………………………..…………………………….…………………………
3. Numer telefonu kontaktowego1): ……………………...………………..................................
4. PESEL (dotyczy osób fizycznych): …………………………...……………………...……...
5. REGON (dotyczy pozostałych podmiotów) …………………………………………………
6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja: ………..
…………………………………………..…………………………….…………………………
…………………………………………..…………………………….…………………………
II. Informacja dotycząca inwestycji:
1. Adres budynku lub lokalu, w którym realizowana będzie inwestycja: ……..………………..
…………………………………………..…………………………….…………………………
2. Numer działki ewidencyjnej, obręb geodezyjny: …………………………………………….
3. Tytuł prawny do władania nieruchomością (własność, współwłasność, użytkowanie
wieczyste, najem, inne): ……………………………………………………………………….
4. Dotychczasowe źródło ogrzewania (typ, rodzaj, rodzaj wykorzystywanego paliwa, ilość
wykorzystywanego paliwa w ciągu roku, powierzchnia budynku lub lokalu do ogrzewania):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
5. Nowe urządzenie 2):
kocioł gazowy
kocioł olejowy
kocioł gazowo-olejowy
kocioł elektryczny
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kocioł na biomasę
kocioł na paliwo stałe
pompy ciepła
kolektory słoneczne
panele fotowoltaiczne
przydomowe turbiny wiatrowe.
6. Nazwa producenta nowego urządzenia, typ (model), moc cieplna [kW]: …………………...
…………………………………………………………………………………………………...
7. Wstępny koszt brutto zakupu urządzenia: ………………………..……….………...………,
(słownie: ………………………………………………………………………………………).
8. Data planowanego rozpoczęcia inwestycji: ………………………………………………….
9. Data planowanego zakończenia inwestycji: ……………………………………...………….
10. Oświadczam, że:
a) zapoznałem/am się z treścią uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy i Miasta Witkowo na dofinansowanie kosztów wymiany
systemów ogrzewania na proekologiczne urządzenia grzewcze oraz kosztów wyposażenia
budynku lub nieruchomości w urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii,
b) wnioskowane dofinansowanie do urządzenia grzewczego nie podlega sfinansowaniu lub
dofinansowaniu z innych środków publicznych,
c)

w

budynku

lub

lokalu

mieszkalnym

jest/nie

jest3)

prowadzona

działalność

gospodarcza/rolnicza/w zakresie rybołówstwa3).

…..……………….…………….
(miejscowość, data)

….…………….…………………………..
(podpis)

Wykaz załączników do wniosku:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja.
2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, budynku lub lokalu
mieszkalnego - pisemna zgoda właściciela nieruchomości, budynku lub lokalu na realizację zadania
objętego wnioskiem o dofinansowanie.
3. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, budynku lub
lokalu - pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, budynku lub lokalu.
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4. Decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę
dotyczących planowanej inwestycji, jeżeli są wymagane.
5. W przypadku montażu kotła gazowego lub gazowo-olejowego, dokument potwierdzający
techniczną możliwość podłączenia do sieci gazowej.
6. W przypadku Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych:
a) uchwałę Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyboru Zarządu - osób
reprezentujących Wspólnotę lub Spółdzielnię Mieszkaniową,
b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy, gdy taką zawarto,
c) uchwałę Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację
zadania określonego w niniejszej uchwale.
7. W przypadku, gdy inwestycja jest wykorzystywana w prowadzonej działalności gospodarczej przez
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, należy dodatkowo dołączyć:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w
rybołówstwie, jakie otrzymał Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w
ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w
tym okresie,
b) informację, której zakres określony został w rozporządzeniu 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 ze zm.).
8. W przypadku, gdy inwestycja jest wykorzystywana przez podmiot prowadzący działalność w
rolnictwie lub rybołówstwie, należy dodatkowo dołączyć:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w
rybołówstwie, jakie otrzymał Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de
minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w
ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w
tym okresie,
b) informację, której zakres określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 ze zm.).
1)

dane podawane dobrowolnie w celu ułatwienia kontaktu z Wnioskodawcą

2)

zaznaczyć właściwe

3)

niewłaściwe skreślić
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Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniująca wnioski):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..…………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

....................................................
(miejscowość, data)

Imię i nazwisko

Podpis

1. ..................................................

Przewodniczący Komisji

……….................................

2. ..................................................

Członek Komisji

.………................................

3. .................................................

Członek Komisji

……….................................
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