Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 351
Rady Miasta Konina
z dnia 29 czerwca 2016 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu
nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1.

Imię i nazwisko
Wnioskodawcy

2.

Imię i nazwisko
współwłaściciela
budynku*

3.

Adres zameldowania
wnioskodawcy

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

………..…………………………………………………..……….…….....………..…
………..……………………..………………………..……………………………..…
Pesel/NIP*…………………………………….…………………..………………..........

4.

Dane identyfikacyjne

Telefon kontaktowy**……………………..………………………………………….…
Nr konta, na który ma być przekazana dotacja…………………………..……………...
……………………………………………………………………………………….….

 osoba fizyczna;  osoba prawna;  przedsiębiorca; wspólnota mieszkaniowa;
5.

Forma prawna
wnioskodawcy



inne*:
……………….………………………………………….………………………………

II. INFORMACJA O INWESTYCJI
1.

Lokalizacja inwestycji

Ulica……………………………………..……….……., nr ……….……..……………
nr geodezyjny działki………….………………..…, obręb…….…………..….…….…
Wnioskodawca jest:
właścicielem nieruchomości,

2.

Tytuł prawny do
nieruchomości
(na której realizowana
będzie inwestycja)

współwłaścicielem nieruchomości,
uŜytkownikiem wieczystym,
inne sposoby władania nieruchomością (wymienić jakie)*:
……………………………………..………………………………………….…...……….

1

Powierzchnia ogrzewania lokalu [m2] ……………………………………………....
Parametry dotyczące
lokalu

3.

Rodzaj wykorzystywanego paliwa…………………………………………………..
Ilość wykorzystywanego paliwa w ciągu roku [ton lub m3] ………………………..
Liczba palenisk węglowych planowanych do trwałej likwidacji …………………...

ogrzewanie gazowe,
ogrzewanie olejowe, przystosowane wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego,
4.

Rodzaj planowanego do
zainstalowania
ogrzewania

ogrzewanie elektryczne,
miejskiej sieci ciepłowniczej,
z wykorzystaniem pompy ciepła.

5.

Moc planowanego
ogrzewania

6.

Przewidywany termin
realizacji inwestycji

7.

Planowana wartość
kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia

……………………………………………………………………………..…..[kW]

Rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy
Zakończenie …….………….….……………………………………………………
…………………………………………………………………….…….. zł. (brutto)
……………………………….…………………………………………...zł. (netto)

…………………………….

……………………………………………

Data wypełnienia wniosku

Podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych
do występowania w imieniu wnioskodawcy

Uwaga:
NaleŜy wypełnić wszystkie pola we wniosku. Pola, które nie dotyczą Wnioskodawcy, muszą zawierać adnotację „nie dotyczy”
* dane wymagane, jeŜeli dotyczy
** dane niewymagane

2

-

Załączniki do wniosku:
1.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:

kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem
mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem
mieszkalnym); jeŜeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub uŜytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza
się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkalnego) na wykonanie inwestycji;
kopia zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem
o pojemności do 7 m3) przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) lub
decyzję o pozwoleniu na budowę (w przypadku instalacji gazowej na gaz ziemny, instalacji zbiornikowej na gaz płynny
innych niŜ wcześniej wymienione), zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 poz. 290);
kopia dokumentu potwierdzającego moŜliwość zawarcia umowy przyłączeniowej:
- dla ogrzewania gazowego:
warunki przyłączenia lub umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego,
- dla ogrzewania elektrycznego:
warunki przyłączenia lub umowa kompleksowa dostarczania energii,
- dla ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej:
warunki przyłączenia lub umowa o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
kserokopia odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych
niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej);
dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty
skarbowej, jeŜeli Wnioskodawca występuje w roli pełnomocnika.
przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej de minimis przedkłada wraz z wnioskiem:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o
wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie oraz
2) 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. Nr 53, poz. 311 ze zm.),
3) informacje określone 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).
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