
    Załącznik do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz
na  zadanie  pod  nazwą  „Ograniczenie  niskiej  emisji  pochodzącej  z lokalnych  źródeł  ciepła  na  terenie  Gminy
Karpacz”.

Karpacz, dnia.....................................

Urząd Miejski w Karpaczu

ul. Konstytucji 3 Maja 54

58-540 Karpacz

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie pod nazwą
„Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz”

I.      DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwisko, imię ....................................................................................................................................

2. PESEL ................................................. lub NIP .................................................... ...........

3. Telefon .................................................

4. Adres zamieszkania/siedziby:

miejscowość ....................................... kod pocztowy ..............................................................

ulica .................................................... nr domu/nr lokalu........................../..............................

5. Adres do korespondencji:

miejscowość ....................................... kod pocztowy ..............................................................

ulica .................................................... nr domu/nr lokalu........................../..............................

II.      DANE  PEŁNOMOCNIKA  WNIOSKODAWCY  (w  przypadku,  gdy  wniosek  składa
pełnomocnik)

1. Nazwisko, imię......................................................................................................................................

2. PESEL .................................................

3. Telefon .................................................

W przypadku wskazania pełnomocnika, z niniejszym wnioskiem winno być przedłożone pełnomocnictwo oraz
dowód  uiszczenia  opłaty  skarbowej  od  pełnomocnictwa.  Od  obowiązku  uiszczania  opłaty  skarbowej
w wysokości 17 zł są zwolnieni: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

III.      DANE DOTYCZĄCE ZADANIA

1. Adres nieruchomości, w której zostało wymienione źródło ciepła:

miejscowość Karpacz kod pocztowy 58-540

ulica .................................................... nr domu/nr lokalu........................../..............................

2. Tytuł prawny do nieruchomości (właściwe zaznaczyć):

□ własność □ współwłasność □ najem mieszkalnego lokalu komunalnego

IV.      TERMIN REALIZACJI ZADANIA

1. Data rozpoczęcia zadania: ...............................

(np.  data uzyskania pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ
administracji  architektoniczno-budowlanej,  data  wystawienia  pierwszej  faktury  związanej  z realizacją
przedsięwzięcia)

2. Data zakończenia zadania: ...............................

(np. data zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii, data sporządzenia protokołu odbioru
robót objętych zadaniem)



V.      CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

1. Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych realizacji zadania: ............................................zł

2. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków budżetu Gminy Karpacz: ..................................zł

3. Rodzaj nowego ogrzewania (właściwe zaznaczyć):

□ kocioł gazowy □ kocioł na lekki olej opałowy □ piec zasilany prądem elektrycznym

□ kocioł na paliwo stałe 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012)

□ kocioł na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012)

□  OZE  -  pompy  ciepła,  kolektory  słoneczne,  panele  fotowoltaiczne,  przydomowe  elektrownie
wiatrowe służące zasileniu źródła ciepła.

4. Moc nowego źródła ciepła : ............................................ kW

5. Powierzchnia ogrzewana nieruchomości: ....................... m2

6. Liczba   wszystkich  źródeł  na  paliwo  stałe  trwale  zlikwidowanych:  .....................szt.,  proszę
wymienić zlikwidowane źródła ciepła: .........................................................................................................

7. Moc starego źródła ogrzewania na paliwo stałe:................kW

VI.      WYKAZ  DOKUMENTÓW  SKŁADANYCH  Z NINIEJSZYM  WNIOSKIEM  (właściwe
zaznaczyć)

□ kserokopia dokumentu  potwierdzającego tytuł  prawny do władania nieruchomością  (np.  akt
notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów);

□ w przypadku posiadania tytułu prawnego innego niż prawo własności albo prawo użytkowania
wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości;

 □ w przypadku  nieruchomości  będącej  przedmiotem  współwłasności,  zgodę  wszystkich
współwłaścicieli na realizację zadania lub kopia uchwały wspólnoty o realizacji zadania i zasadach
partycypacji w kosztach;

□ pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu dotowanego;

□ kserokopia umowy dostarczania paliwa/energii .......................z dnia..........................................

zawarta z ...................................................................................................................;

 □ dokument potwierdzający demontaż lub trwałe odłączenie starego źródła ciepła (np. protokół
demontażu/odłączenia wykonany przez firmę zewnętrzną, pokwitowanie oddania zdemontowanego
pieca do punktu skupu złomu lub odbioru odpadów, protokół odbioru wykonanego montażu nowego
źródła  wraz  z demontażem starego,  jeżeli  wykonawca  dokonywał  łącznie  obu czynności,  opinia
kominiarska);

 □ dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie zadania (np. protokół odbioru wewnętrznej
instalacji  gazowej,  protokół  z pomiarów  instalacji  elektrycznej  itp.,  oświadczenie  instalatora
posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  o prawidłowości  wykonanych  robót  zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami, odbiór kominiarski);

□  kserokopia  pozwolenia  na  budowę  lub  potwierdzenie  przyjęcia  zgłoszenia  przez  właściwy
organ administracji architektoniczno-budowlanej;

□ certyfikaty zgodności CE zamontowanych urządzeń;

□ kserokopia dokumentu potwierdzającego klasę nowego kotła;

□ kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzająca trwałe usunięcie połączenia pieca z przewodem
kominowym.



11. Oryginały faktur/rachunków wskazujące dotowanego jako nabywcę oraz dowody zapłaty, według
następującego zestawienia:

L.p. Wystawca
faktury/rachunku

Data
wystawienia

Treść faktury/rachunku Kwota
netto/zł

Kwota
brutto/zł

1.
2.
3
4.
5.

Ogółem

Uwaga!  W przypadku  braku  miejsca  powyżej  przygotować  odrębne  zestawienie  i załączyć  do
wniosku.

12. Inne dokumenty:

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

Oryginały powyższych dokumentów dotowany zobowiązany jest posiadać do wglądu.

VII. OŚWIADCZENIA

1. Znana jest mi treść uchwały nr XVI/367/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 8 września 2017 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie 
pod  nazwą  "Ograniczenie  niskiej  emisji  pochodzącej  z lokalnych  źródeł  ciepła  na  terenie  Gminy 
Karpacz".

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Karpaczu - zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) dla 
potrzeb udzielenia dotacji.

3. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej informacji adresu nieruchomości zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 
4 Regulaminu.

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonanego zadania.

5. Prowadzę  działalność  gospodarczą/nie prowadzę  działalności  gospodarczej* na  nieruchomości,
której dotyczy wniosek o dotację.

6. Jestem/nie jestem* podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje
mi/nie  przysługuje*  odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia - dotacja
obejmuje kwotę netto).

7. Wydatki  poniesione  na  likwidację/wymianę  systemu  ogrzewania  na  nowe,  ekologiczne  źródło
ciepła nie są finansowane z innych bezzwrotnych źródeł.

8. W przypadku jakichkolwiek zmian mogących mieć wpływ na realizację umowy dotacji celowej
z budżetu Gminy Karpacz, o tym fakcie niezwłocznie poinformuję dotującego.

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

data i podpis Wnioskodawcy     

* niepotrzebne skreślić

□ właściwe zaznaczyć „X”


