WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI
POLEGAJĄCEJ NA LIKWIDACJI ŹRÓDEŁ TZW. NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY
OSIELSKO.

1. Wnioskodawca
(Imię i nazwisko Wnioskodawcy)

2. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Powiat:

Ulica :

PESEL:

Nr domu/Nr lokalu:
Telefon:

Adres e-mail:

……………………………………………………………….
seria i nr dowodu osobistego Wnioskodawcy

…………………………………………………………………………………
wydany przez

w dniu

3. Adres/dane nieruchomości, na terenie której nastąpi wymiana źródła ciepła
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Powiat:

Ulica :

Nr domu/Nr lokalu:

Nr działki:

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (Proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)
 własność/współwłasność* nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal
W przypadku współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem zgodę
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji.
 użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal
W przypadku innego prawa niż własność/współwłasność Wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz
z niniejszym wnioskiem zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania.
*niepotrzebne skreślić

4. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ..........................
( dzień/miesiąc/rok)

5. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji ..........................
( dzień/miesiąc/rok)
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6. Dane dotyczące starego źródła ciepła
Rodzaj starego źródła ciepła
Moc cieplna starego źródła ciepła

kW

Rodzaj paliwa używanego w starym źródle ciepła

7. Dane dotyczące nowego źródła ciepła
Rodzaj planowanego do zainstalowania
nowego źródła ciepła
Moc cieplna nowego źródła ciepła

kW

Rodzaj paliwa używanego w nowym źródle ciepła

UWAGA! Na jedną nieruchomość, stanowiącą budynek lub lokal może być udzielone jedno dofinansowanie.
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej, w wysokości 5 000,00 zł dotacja z budżetu Gminy
Osielsko.
Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami nastąpi kontrola
wykonanej inwestycji pod kątem zgodności z Umową, z której zostanie sporządzony protokół końcowy.

8. Przewidywany całkowity koszt inwestycji objętej wnioskiem
Koszty kwalifikowane
( koszt zakupu, montażu i uruchomienia
nowego źródła ciepła)

zł

9. Planowane finansowanie zadania

Wnioskowana kwota dotacji

zł

Wkład własny

zł
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Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:
1. kopia dokumentu potwierdzająca tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek lub
lokal;
2. zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli występuje więcej niż jeden właściciel)
na realizację inwestycji – druk w załączeniu;
3. oświadczenie Wnioskodawcy, że stare źródło ciepła funkcjonuje jako jedyne źródło ogrzewania – druk
w załączeniu;
4. uprawomocniona kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych organowi
architektoniczno-budowlanemu (w przypadku instalacji gazowej);
5. pełnomocnictwo w wypadku, gdy Wnioskodawca nie jest w stanie wykonywać czynności związanych
ze złożeniem wniosku o przyznanie dotacji na terenie Gminy, w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na
likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko.

W przypadku przedsiębiorców:
1. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.
2. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.
3. Kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z właściwego
rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ).
4. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de
minimis w rybołówstwie, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.):
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w
rolnictwie i rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacje określone 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 nr 53,
poz. 311 ze zm.) albo w Rozporządzeniu 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 nr 121, poz. 810).

Na podstawie art. 76a § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.) składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, dla stwierdzenia zgodności
kopii z oryginałem.
W przypadku dokumentów w języku obcym winne być one przetłumaczone na język polski.

…………………. dnia ...............................……
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

…………………………………
(podpis Wnioskodawcy
lub pełnomocnika)
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Oświadczam, że:
1. posiadam prawo do nieruchomości, umożliwiające wykonanie inwestycji
2.

posiadam zainstalowane i pracujące jako jedyne źródło ogrzewania stare źródło ciepła na paliwo stałe oraz
zobowiązuję się do jego zlikwidowania i wykorzystywania wyłącznie dofinansowanego nowego źródła
ciepła w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku o rozliczenie dotacji.

3.

zapoznałem/-am się z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko
na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie
gminy Osielsko.

4.

nie korzystam i nie będę korzystał/-ła z innych środków publicznych w celu finansowania zadania objętego
niniejszym wnioskiem.

5.

zobowiązuję się umożliwić dostęp do nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli i wykonania
dokumentacji fotograficznej polegających na stwierdzeniu zgodności stanu faktycznego ze stanem
deklarowanym we wniosku przed rozpoczęciem inwestycji oraz po jej zakończeniu.

6.

zobowiązuję się w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, zapewnić pracownikom
Urzędu Gminy Osielsko w celu przeprowadzenia kontroli (w godzinach pracy Urzędu Gminy).

7.

mam świadomość, iż wniosek nie jest jednoznaczny z otrzymaniem dotacji, a dotacja zostanie wypłacona
po rozliczeniu zadania.

8.

wyboru
dostawców
i/lub
wykonawców
realizujących
przedsięwzięcie
z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

9.

wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

dokonam

10. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia działań przed zawarciem
umowy o dofinansowanie kosztów wymiany starego źródła ciepła oraz w celu realizacji tej umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem danych osobowych jest Wójt
Gminy Osielsko z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 55 A. Dane osobowe będą przetwarzane w
formie papierowej. Przekazywane będą podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami. Dane osobowe podane we wniosku będą
przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
Wnioskodawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każdej osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

…………………. dnia ...............................……
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

…………………………………
(podpis Wnioskodawcy
lub pełnomocnika)

4

Zgoda współwłaściciela nieruchomości
(wypełnia współwłaściciel nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie)

Ja, niżej podpisany/-a ............................................................................................................................................
(imię i nazwisko współwłaściciela)

Zamieszkały/-a ........................................................................................................................... ............................
(dokładny adres)

oświadczam, że będąc współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy
………………………………………………………………………………………… nr .......................................
w miejscowości ………………………………………………………………………., działka nr…………...……
wyrażam zgodę na dokonanie wymiany starego źródła ciepła na paliwo w ww. budynku/lokalu*
na (proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat):






Kocioł na paliwa stałe
Kocioł gazowy
Kocioł olejowy
Kocioł elektryczny (piece zasilane prądem elektrycznym)
Podłączenie do sieci ciepłowniczej

realizowanej w ramach przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko na dofinansowanie kosztów
inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie gminy Osielsko, w którym uczestniczy:
…………………………………………………………………...……………………………………………
(podać mię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej)

Oświadczam, iż posiadam wiedzę co do zakresu i rodzaju planowanych prac.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osielsko z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 55
A. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej. Przekazywane będą podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami. Dane osobowe podane we
wniosku będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji
dokumentów. Wnioskodawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każdej osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

.........................................
(data)

………………………………………………..
(podpis współwłaściciela)

.........................................................................................
Miejscowość, data
*niepotrzebne skreślić
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Oświadczenie
Ja ................................................................................................................... niżej popisany/-na, zamieszkały/-ła
imię i nazwisko

....................................................................................................................................................................................
ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy

legitymujący/a się dowodem osobistym Seria i Nr……………………………………………………………….

wydanym przez................................................................................................................ .........................................,
nazwa organu wydającego

oświadczam, że obecne źródło ciepła, tj. …………………………………………………………………………
rodzaj/nazwa pieca

funkcjonuje od roku ......................................... i jest jedynym źródłem ogrzewania w nieruchomości objętej
dofinansowaniem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osielsko z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 55
A. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej. Przekazywane będą podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami. Dane osobowe podane we
wniosku będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji
dokumentów. Wnioskodawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każdej osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

....................................................
podpis

..............................................................................................
Miejscowość, data
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Pełnomocnictwo
Ja ................................................................................................................... niżej popisany/-na, zamieszkały/-ła
imię i nazwisko

............................................................................................................................... .....................................................
ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy

legitymujący/a się dowodem osobistym Seria i Nr……………………………………………………………….
wydanym przez .........................................................................................., PESEL.................................................,
nazwa organu wydającego

jako właściciel/współwłaściciel* nieruchomości położonej w ..............................................................
.....................................................................................................................................................................................
ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy

upoważniam Pana/Panią................................................................................................................. zamieszkałego/ą
imię i nazwisko

……….....................................................................................................................................................................
ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy

legitymujący/a się dowodem osobistym Seria i Nr……………………………………………………………….
wydanym przez ..........................................................................................., PESEL................................................,
nazwa organu wydającego

do wykonywania w moim imieniu wszystkich czynności związanych z podpisaniem i złożeniem wniosku
o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej
emisji na terenie gminy Osielsko. W przypadku pozyskania dotacji celowej, także do realizacji tej inwestycji.
.........................................................................................................
podpis udzielającego pełnomocnictwa

* niepotrzebne skreślić

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osielsko z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 55
A. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej. Przekazywane będą podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami. Dane osobowe podane we
wniosku będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji
dokumentów. Wnioskodawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każdej osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
.........................................................................................................
podpis Pełnomocnika
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