Załącznik Nr 2 do Regulaminu

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na
terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpieniu go
poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie
elektryczne dla wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą,
w 2020 roku
A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:
I. Dane Wnioskodawcy*
* dane wymagane

** dane wymagane, jeśli dotyczy
Imię, nazwisko / nazwa:
……………………………………………………………………………………..…….………………………..
……………………………………………………………………………………….……….…………………...
PESEL ** : …………………………………..….

NIP ** : …….……………………………………………..

REGON ** : …………………………………………………………………………………………….………..
Telefon lub email : ..............................................................................................................................
Adres zamieszkania/siedziba:
miejscowość: …………………………………………………..

kod pocztowy: …………….………

ulica: ………………………………………………………………… nr domu/nr lokalu: …………./…….
Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, jeżeli jest inny niż podano powyżej **)
miejscowość: ……………………………………………………… kod pocztowy: …………………….
ulica: ………………………………………………………………… nr domu/nr lokalu: …………/……..
Sposób przekazania dotacji:
□ przelewem na konto Wnioskodawcy nr: ........................................................................................
Tytuł prawny do nieruchomości:
□ własność,
□ współwłasność ustawowa małżeńska,
□ współwłasność, wspólnota mieszkaniowa,
□ najem,
□ inne/ jakie ** / ………………………………………………………………………………………………..
II. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy/osoby reprezentującej Wnioskodawcę **
Imię i nazwisko pełnomocnika1):
....................................................................................................................................................................
Telefon lub email :……………………………………..……….……………………………………………..…
Imię i nazwisko osoby reprezentującej : ………….…………....………………………………….....………
Telefon lub email : ………………………………….........………………………………………………………
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B. Dane planowanego zadania
I.

Lokalizacja

zadania

zaplanowanego

do

wykonania*

GNIEZNO, kod pocztowy: 62-200
ulica: …………………………………………………….. nr domu/nr lokalu : ………………….
Rodzaj lokalu/budynku objętego wnioskiem:
□ lokal mieszkalny,
□ budynek mieszkalny jednorodzinny,
□ inny ………………………………………………………………………………………………………………………...
II.

l.p.

Parametry dotyczące lokali2)*

Nr lokalu

Powierzchnia
ogrzewana lokalu
[m2]

Planowana do trwałej
likwidacji liczba:
pieców

kotłów

palenisk

na paliwo stałe
[szt.]

Ilość paliwa stałego
zużywana w ciągu roku
węgiel
[kg]

drewno,
biomasa
[m3]

SUMA:
III. Opis zadania zaplanowanego do wykonania 2)*
Rodzaj planowanej zmiany ogrzewania:
□ miejska sieć ciepłownicza,

L.p.

□ ogrzewanie gazowe,
□ ogrzewanie elektryczne.
Planowana wartość kosztów kwalifikowanych zadania
przypadających
Nr lokalu
na lokal [zł]
wartość netto

wartość brutto

podatek VAT

Moc ogrzewania
planowanego
[kW]

SUMA:
IV. Termin wykonania zadania*
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· planowana data rozpoczęcia realizacji zadania - ……………………………………………………..
· planowana data zakończenia realizacji zadania - ………………….………………………………….
V. Informacje uzupełniające**:
1) Czy Wnioskodawca zamieszkujący lokal lub budynek objęty wnioskiem ukończył 60 rok życia na
dzień złożenia wniosku:
□ nie,
□ tak.
2) Czy Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy zamieszkujący lokal lub budynek objęty
wnioskiem legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności:
□ nie,
□ tak, w stopniu lekkim,
□ tak, w stopniu umiarkowanym,
□ tak, w stopniu znacznym.
3) Czy z Wnioskodawcą zamieszkującym lokal lub budynek objęty wnioskiem zamieszkują dzieci i
młodzież legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności:
□ nie,
□ tak.
4) Czy Wnioskodawca zamieszkujący lokal lub budynek objęty wnioskiem posiada Kartę Dużej
Rodziny:
□ nie,
□ tak – numer Karty Dużej Rodziny …………………………………………………………………………..
C. Dokumenty, oświadczenia
I. Dokumenty3) wymagane przy składaniu niniejszego wniosku*:
1.
dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie jest to
własność
lub
współwłasność
to
również
zgodę
właściciela
(współwłaścicieli)
lub
zarządcy/administracji budynku na realizację zadania,
2.
dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo
wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej **,
3.

inne:

a. dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej ** :
□ dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – warunki przyłączenia,
□ dla ogrzewania gazowego – opinia kominiarska o możliwości podłączenia ogrzewania gazowego
oraz zaświadczenie o możliwości użytkowania gazu ziemnego,
□ dla ogrzewania elektrycznego – warunki przyłączenia,
b. zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania, a w przypadku
wspólnoty mieszkaniowej, większości ustalonej wg zasad wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca
1994 roku o własności lokali **,
c. orzeczenie o niepełnosprawności **,
4. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i
rybołówstwie, jaką Wnioskodawca 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,
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5. 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.) albo
6. 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).
7. informację, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego
transportu towarów lub w sektorze produkcji rolnej.
II. OŚWIADCZENIE*
Oświadczam, że:
1.

Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Znana jest mi treść Uchwały Nr VI/84/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Gniezna na dofinansowanie
zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach
programu „Lepsza jakość powietrza w Gnieźnie”.
3. Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną w przedmiocie przetwarzania danych osobowych
zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
4.

Wnioskowana przeze mnie dotacja jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

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

………………………………

Data

Podpis Wnioskodawcy

1) w przypadku wskazania pełnomocnika, Wnioskodawca winien przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również
pełnomocnictwo, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Pełnomocnictwo ma upoważniać pełnomocnika do
występowania w imieniu Wnioskodawcy w sprawie udzielenia dotacji celowej na wskazane we wniosku zadanie.
2) w przypadku większej liczby lokali, niż obejmuje tabela, należy przygotować wykaz samodzielnie wg powyższego wzoru, w
formie dodatkowego załącznika zawierającego wskazane dane odnoszące się do lokali objętych zadaniem.
3) wykaz kserokopii dokumentów, wymaganych przy składaniu niniejszego wniosku (oryginały dokumentów Wnioskodawca
zobowiązany jest dostarczyć do wglądu).

UWAGA!
Należy wypełnić wszystkie pola we wniosku. Pola, które nie dotyczą Wnioskodawcy, muszą zawierać adnotację
„nie dotyczy”. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
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