Załącznik do Uchwały Nr IX/49/2019 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie
w związku z wymianą kotłów lub pieców w lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku

Data wpływu wniosku do Urzędu Gminy:

Nr wniosku: …………………………………….
/wypełnia Urząd Gminy/
Urząd Gminy Janowice Wielkie
ul. Kolejowa 2
58-520 Janowice Wielkie

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie
na zadanie służące ochronie powietrza w związku z wymianą kotłów lub pieców
w lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku
I. WNIOSKODAWCA:
1. Wnioskodawca - właściciel lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………..……………………………
Adres zameldowania:………………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania):
………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: …………………

Telefon:…….……… E-mail: ……………………………………….

2. Czy wnioskodawca jest jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o
charakterze mieszkalnym?
 Tak
 Nie
3. Imię i nazwisko, adres zameldowania i adres do korespondencji współwłaścicieli nieruchomości
(wypełnia się, jeśli jest więcej właścicieli – w razie potrzeby na odrębnej karcie):
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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4. Imię i nazwisko, adres zameldowania i adres do korespondencji wnioskodawcy będącego
najemcą albo użytkownikiem wieczystym nieruchomości (jeśli nie wnioskuje właściciel):
Imię i nazwisko: ………………………………………………………..……………………………
Adres zameldowania:………………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania):
………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: …………………

Telefon:…….……… E-mail: ……………………………………….

5. Imię i nazwisko, adres zameldowania i adres do korespondencji pełnomocnika wnioskodawcy
(jeśli nie wnioskuje właściciel):
Imię i nazwisko: ………………………………………………………..……………………………
Adres zameldowania:………………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania):
………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: …………………

Telefon:…….……… E-mail: ……………………………………….

6. Dotacja będzie* / nie będzie* stanowić pomocy de minimis.
7. Jestem*/ nie jestem* podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji
przysługuje*/ nie przysługuje* mi odliczenie podatku VAT.
8. Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………..
Czy wnioskodawca jest wyłącznym właścicielem ww. rachunku?
 tak
 nie, rachunek należy do………………………………………………………………….
(proszę podać właściciela / wszystkich właścicieli)
II. LOKALIZACJA ZADANIA:
Miejscowość: ……………………………………….… Ulica: ………………….……………….
Nr domu / lokalu: ......... /.........

Liczba mieszkań w budynku: ……………

Nowe urządzenie grzewcze znajduje się:
 w mieszkaniu wnioskodawcy
 poza mieszkaniem wnioskodawcy (gdzie): ……………………………………
 w części wspólnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 w części wspólnej poza budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
1. Data rozpoczęcia zadania:........................... r.
(np. data wniosku o uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru robót budowlanych
do Starosty Jeleniogórskiego)
2

2. Data zakończenia zadania:........................… r.
( np. data opinii kominiarskiej po wykonaniu zadania)

IV. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
1. Łączna wysokość poniesionych kosztów realizacji zadania:
…….………. zł bez podatku VAT
tj. ……………… zł z podatkiem VAT.
2. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie, obliczona
zgodnie z zasadami udzielenia dotacji: ....................zł.
3. Rodzaj nowego źródła ciepła:
 kocioł gazowy;
 kocioł na olej lekki opałowy;
 piec zasilany prądem elektrycznym;
 kocioł na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);
 kocioł na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotność biomasy < 20%;
 włączenie do sieci cieplnej;
 OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe
- pod warunkiem zasilania lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym należącej
do dotowanego w pełni jej potrzeb cieplnych, przy czym moc instalacji nie może przekraczać wielkości
określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 z późn. zm.).
4. Liczba wszystkich nowych źródeł ciepła: …….. szt.
(Jeśli więcej niż 1 nowe źródło ciepła, proszę wskazać nazwę lub model, dokładną lokalizację
zamontowania każdego urządzenia i jego moc.)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
5. Łączna moc nowych źródeł ciepła: ………kW.
6. Powierzchnia ogrzewana: ………m kw.
7. Liczba wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe trwale zlikwidowanych: ...…szt.
8. Rok produkcji trwale zlikwidowanych urządzeń (tylko jeśli potwierdzony w posiadanej
dokumentacji technicznej lub na tabliczce znamionowej): …………………….......………………
9. Łączna moc dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe (tylko jeśli potwierdzona w
posiadanej dokumentacji technicznej lub na tabliczce znamionowej): ………kW.
V. WYKAZ DOKUMENTÓW
Oryginały dokumentów wnioskodawca (dotowany) udostępni dotującemu do wglądu.
 informacja z ksiąg wieczystych potwierdzająca własność lokalu mieszkalnego lub nieruchomości
o charakterze mieszkalnym
 zgoda właściciela lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na zmianę
systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła przez najemcę albo użytkownika
wieczystego (zaznacza się, jeśli wniosku nie składa właściciel);
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 zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze
mieszkalnym na reprezentowanie ich i uzyskanie dotacji przez wnioskodawcę będącego jednym ze
współwłaścicieli (zaznacza się, jeśli występuje współwłasność lokalu mieszkalnego lub nieruchomości
o charakterze mieszkalnym);
 pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy* / współwłaściciela* z dowodem uiszczenia
opłaty za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (zaznacza się, jeśli ustanowiono pełnomocnika)
 dokumentacja zdjęciowa wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła podlegających wymianie,
obejmująca w szczególności ich tabliczki znamionowe oraz widok pomieszczeń, w których znajdują
się wymieniane źródła ciepła: na płycie CD* / na wydruku*;
 dowód likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła podlegających wymianie poprzez ich
złomowanie;
 faktury i rachunki na zrealizowanie zadanie:
Lp.

Wystawca
faktury / rachunku

Data
wystawienia

Nazwa towaru lub usługi wg
faktury / rachunku

Cena
bez VAT
zł

Cena
z VAT
zł

Data
realizacji
zapłaty

W razie większej liczby faktur lub rachunków zestawienie proszę sporządzić na odrębnej karcie wg powyższego wzoru

 dowody przelewów lub potwierdzeń zapłaty za faktury i rachunki na zrealizowane zadanie:
 opinia kominiarska lub opinia elektryka w przypadku instalacji elektrycznej, potwierdzająca
wykonanie lub modernizację instalacji grzewczej zgodnie z przepisami prawa;
 zgoda na umieszczenie adresu lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym
we wszystkich publicznych zestawieniach i wykazach niezbędnych do realizacji uchwały;
 poświadczona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kserokopia pozwolenia na budowę*/
zaświadczenia* Starosty Jeleniogórskiego o braku sprzeciwu w przedmiocie zamierzenia budowlanego
(zaznacza się, jeśli pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robot budowlanych wymagają odrębne
przepisy);
 certyfikat zgodności CE dla zamontowanej instalacji: kserokopia dokumentu* / fotografia tabliczki
znamionowej*;
 dokument poświadczający klasę nowego kotła (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012):
kserokopia dokumentu* / fotografia tabliczki znamionowej*;
 kserokopia opinii komisarskiej potwierdzająca: a) prawidłowe i zgodne z prawem wykonanie zadania
wraz z jego opisem, b) datę demontażu lub trwałego usunięcia połączenia z przewodem kominowym
ostatniego z pieców i liczbę zdemontowanych urządzeń, c) informację, że w lokalu mieszkalnym lub
nieruchomości o charakterze mieszkalnym nie pozostawiono czynnych instalacji grzewczych bez
wymiany (zaznacza się także w sytuacji, gdy zamontowano instalację inną niż na paliwa stałe);
 kserokopia opinii elektrycznej potwierdzająca prawidłowe wykonanie i zgodne z prawem zadania
wraz z jego opisem (zaznacza się tylko, gdy wybrano instalację elektryczną).
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VI. OŚWIADCZENIA:
1. Znane są mi obowiązki wnioskodawcy i uprawnienia dotującego wynikające z uchwały Nr
IX/49/2019 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 września 2019r. w sprawie udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie w związku z wymianą kotłów lub pieców
w lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku.
2. Oświadczam, że w związku z zadaniem wymienionym we wniosku nie udzielono mi (jak również
właścicielowi i żadnemu z współwłaścicieli – jeśli dotyczy*) bezzwrotnego dofinansowania (np.
dotacji), ani nie ubiegam się (ani właściciel i żaden ze współwłaścicieli – jeśli dotyczy*) o uzyskanie
innego dofinansowania niż od Gminy Janowice Wielkie (np. z rządowego programu
priorytetowego Czyste Powietrze)
3. Wyrażam zgodę na komisyjny odbiór wykonanego zadania, kontrolę wykorzystania dotacji
w okresie do 5 lat od dnia umowy o udzieleniu dotacji, weryfikacji w publicznych rejestrach
oświadczenia wnioskodawcy o braku uzyskania innego dofinansowania lub ubiegania się o
dofinansowanie.
4. Przyjmuję do wiadomości, że udzielona dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz
z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o
finansach publicznych w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobrania dotacji nienależnej lub w nadmiernej wysokości.
5. Wszystkie informacje podane we wniosku są aktualne na dzień jego złożenia. W przypadku
zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej o fakcie tym
niezwłocznie poinformuję Urząd Gminy Janowice Wielkie.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Janowice
Wielkie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) dla potrzeb udzielania dotacji oraz wyrażam zgodę
na podanie do publicznej informacji adresu nieruchomości zgodnie z ww. uchwałą.
………………………………........................................
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy
lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym

…………………………………………………………….........................................
Data i czytelne podpisy właściciela / współwłaścicieli
lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym (jeśli dotyczy*)
oznaczające zgodę na realizację zadania określonego wnioskiem, zgodność wszystkich danych
podanych we wniosku z prawdą i upoważnienie wnioskodawcy do reprezentowania właściciela
(wszystkich właścicieli) w zakresie realizacji wniosku i uzyskania dotacji przez wnioskodawcę
________________________
* Niepotrzebne proszę skreślić
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dn.
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 – jest Urząd Gminy w Janowicach Wlk., ul.
Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie (zwany dalej UG). Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy
przez e-mail: admin@janowicewielkie.eu lub poprzez siedzibę UG. Pozyskane dane będą przetwarzane przez UG bez
ograniczenia czasowego, jedynie w celu i zakresie wynikającym z rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Janowice Wielkie w związku z wymianą kotłów lub pieców w lokalach mieszkalnych na instalacje
przyjazne środowisku, wynikającym z uchwały Nr IX/49/2019 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 9 września 2019 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Janowice Wielkie w związku z wymianą kotłów lub pieców w
lokalach mieszkalnych na instalacje przyjazne środowisku, w kategorii danych zwykłych. Jedynie w powyższym celu i zakresie
mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Osobom, których
dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania albo przenoszenia, a także do wniesienia skargi do podmiotu nadzorczego. W oparciu o
zebrane dane nie będzie się podejmowało zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.

5

6

7

