Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 38.2019
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 21.02.2019 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY
KOTŁÓW NISKOSPRAWNYCH NA NISKOEMISYJNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
W 2019 ROKU
BUDYNKI WIELOLOKALOWE
ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA WNIOSKU
Burmistrz Miasta Złotowa
al. Piasta 1
77-400 Złotów
DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
□ własność
□ współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
□ najem
□ zarząd
□ inny tytuł prawny 1)..........................................................................................................................................
SKŁADAJĄCY WNIOSEK
UWAGA: 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
□ inny - …...........................................................................................................................................................
DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko / Pełna nazwa2)*

Identyfikator:3)
PESEL:.........................................../NIP:.........................................../REGON:..................................
Numer telefonu kontaktowego oraz email (dobrowolne w celu przyspieszenia kontaktu):
…..........................................................................................................................................................................................
ADRES4)
□ SIEDZIBY (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną)
□ ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną)
Kraj

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI

Nr lokalu

UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby/zamieszkania
składającego
Kraj

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO, W KTÓRYM NASTĄPI WYMIANA ŹRÓDŁA
OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
ADRES NIERUCHOMOŚCI
Gmina
MIASTO ZŁOTÓW
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

RODZAJ BUDYNKU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
□ budynek wolnostojący będący budynkiem wielolokalowym
□ część budynku wielolokalowego (lokal mieszkalny/lokale mieszkalne)*
ŁĄCZNA LICZBA LOKALI W BUDYNKU WYNOSI: ……………………………………………………………...
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA PRZEZ UBIEGAJĄCEGO SIĘ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BUDYNKU/LOKALU OBJĘTYM WNIOSKIEM
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”

O

DOTACJĘ

□ tak
□ nie
INFORMACJA O POWIERZCHNI BUDYNKU/LOKALU OBJĘTEGO WNIOSKIEM PRZEZNACZONEJ NA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
UWAGA: wypełniają podmioty, które zaznaczyły odpowiedź „tak”
Informacja dotycząca powierzchni budynku/lokalu objętego wnioskiem:
Łączna powierzchnia użytkowa …........................ m2
w tym:
na prowadzenie działalności gospodarczej …......................... m2
INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
□ kocioł gazowy
□ podłączenie do sieci gazowej
□ ogrzewanie elektryczne
□ kocioł olejowy
□ piec klasy 5 na paliwo stałe
□ pompa ciepła
INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDOWANEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA WĘGLOWEGO:
Likwidowane źródło ogrzewania:
□ piec kaflowy - ….......... szt.
□ kocioł c.o. - ….............. szt.
□ inne (podać jakie oraz ilość) - ….......................................................................................................................................
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA DOTACJA:
Nazwa banku:
Numer rachunku:

ZAŁĄCZNIKI:
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”

□ zestawienie wszystkich lokali znajdujących się w budynku zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 1
□ dokument potwierdzający prawo do dysponowania poszczególnych lokali5)
□ pisemna zgoda właściciela lub właścicieli nieruchomości do występowania z wnioskiem o udzielenie dotacji,
zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz rozliczenia dotacji (dotyczy podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 2
uchwały Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne
źródła ciepła w 2019 roku)
□ pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz
rozliczenia dotacji (dotyczy sytuacji, w których tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, pełnomocnictwo załączają podmioty, o których mowa w § 4 ust. 3
uchwały Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne
źródła ciepła w 2019 roku)
□ uchwała powołująca zarząd lub umowa powierzająca zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot reprezentujący
wspólnotę mieszkaniową7)
□ zgoda właścicieli wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej na zmianę ogrzewania, wyrażoną w formie
uchwały oraz upoważnienie właścicieli dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej do złożenia wniosku7)
□ zaświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie
jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de mnimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie8,9)
□ formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodny ze wzorem
określonym 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. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)8)
□ formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie zgodny ze wzorem określonym 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. Nr 121, poz. 810)9)
□ w przypadku zmiany źródła ogrzewania:
– prawomocne pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej;
- pisemne zapewnienie o podłączeniu budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej w roku 2019 wraz z projektem
budowlanym
□ dokumentację fotograficzną kotłowni objętej przedsięwzięciem
OŚWIADCZENIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
Oświadczam, że zadanie polegające na wymianie systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła:
□ będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł
□ nie będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł
Data

ADNOTACJE ORGANU

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

OBJAŚNIENIA
1. Przez inny tytuł prawny należy rozumieć korzystanie z nieruchomości na podstawie dowolnego
tytułu prawnego np. dzierżawa, użyczenie.
2. Pełną nazwę należy podać w przypadku podmiotu będącego: wspólnotą mieszkaniową,
osobą prawną, przedsiębiorcą lub jednostką sektora finansów publicznych będącą gminną lub
powiatową osobą prawną. W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać dane
identyfikacyjne pełnomocnika.
3. Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi
objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP/REGON – w przypadku
pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
4. W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać adres zamieszkania lub siedziby
pełnomocnika.
5. Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy lokalu lub lokali, w których nastąpi
wymiana źródła ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła (należy podać numery
wszystkich lokali objętych wnioskiem).
6. W przypadku, gdy podmiot składający wniosek nie jest właścicielem budynku należy dołączyć
pisemną zgodę właściciela budynku na wykonanie wymiany systemu ogrzewania
w sposób określony we wniosku.
7. Obowiązek załączenia dokumentu dotyczy podmiotów wskazanych w § 4 ust. 3 uchwały
Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych
na niskoemisyjne źródła ciepła w 2019 roku

8. Obowiązek załączenia dokumentów dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą
pomoc de minimis.
9. Obowiązek załączenia dokumentów przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie prowadzących działalność w zakresie podstawowej
produkcji
produktów
rolnych
oraz
produkcji,
przetwórstwa
i
wprowadzania
do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.
10. W przypadku zakupu kotła klasy 5 na paliwo stałe należy pamiętać, aby niniejszy kocioł spełniał
wymogi zawarte w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej
w Złotowie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
z budżetu Gminy Miasto Złotów na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych
na niskoemisyjne źródła ciepła w 2019 roku (posiadał certyfikat Ecodesign).
* Niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą w Złotowie,
al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa Pan Adam Pulit,
al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO odbywać się będzie w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczenia wykorzystania udzielonej dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto
Złotów na dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła
w 2019 roku. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów - wynika z ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 457)., a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
Załącznik do wniosku:
Tab. 1 Zestawienie wszystkich lokali w budynku:
Numer lokalu Imię i nazwisko właściciela

Likwidowane źródło ciepła

Nowe źródło ciepła

