Konstancin-Jeziorna, dnia ………………..

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

WNIOSEK PRZEDSIĘBIORCY
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna,
na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych,
na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej
oraz kryterium ekologicznego

I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwa …………………………………………………...….………………………………..
2. NIP ………………………………
4. Regon ………………………………..
5. Adres siedziby ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
6. Adres do korespondencji …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
7. Telefon/e-mail …………..………………………………………………….…………….….
8. Sposób przekazania dotacji:
Konto bankowe ………………………………………………………………………………
9. Forma prawna Wnioskodawcy:
□ osoba prawna
□ przedsiębiorca
□ wspólnota mieszkaniowa
□ jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną
II. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
□ własność/współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
III. DANE OSOBY REPREZENTUJĘCEJ WNIOSKODAWCĘ /PEŁNOMOCNIKA
WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko, osoby reprezentującej/pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
wnioskodawcy w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji:
……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..
PESEL …………………...…..…
Telefon/e-mail ……………………….………

IV. LOKALIZACJA ZADANIA
1. Adres planowanej inwestycji:
miejscowość …………………………………
kod pocztowy ……..….…………
ulica …………………………………………
nr domu/nr lokalu …..…………..
Numer ewidencyjny działki…………...…….
Obręb ….…………………………
2. Rodzaj obiektu (lokal biurowo-usługowy, budynek produkcyjny, budynek magazynowy,
inny) …………………………………………………………………………………….……
V. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
1. Opis źródła ciepła planowanego do trwałej likwidacji (rodzaj opału)
………………………………………………...........................................................………...
………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………….
2. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła:
□ ogrzewanie gazowe
□ ogrzewanie piecem elektrycznym
□ ogrzewanie olejowe
3. Planowany termin modernizacji (data rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia)
………………………………………..………………………………………………………
4. Szacunkowy koszt realizacji zadania oraz zakres zadania: ………………………...………..
………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..…

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym
wnioskiem
1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, odpis
Księgi Wieczystej lub inne potwierdzające ww. prawo).
2. Pisemna zgoda współwłaścicieli.
3. Dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo
oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy określający przewidywane koszty wykonania
przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem typu kotła, jego parametrów technicznych podanych
przez producenta.
5. Fotografia obecnie wykorzystywanego kotła.
6. Oświadczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub działalności
w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa.
7. W przypadku gdy dotacja celowa stanowi pomoc publiczną de minimis Wnioskodawca
wraz z wnioskiem dodatkowo przedkłada:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości wyżej wymienionych pomocy

de minimis otrzymanych w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie,
- inne niezbędne informacje, o których mowa 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. z 2010r. Nr 53, poz 311 z późń. zm.) lub 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.
z 2010r. Nr.121 poz. 810), w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przez
Wnioskodawcę.
VII. OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Uchwałą nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna z dnia 07 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów
ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia
kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
2. Oświadczam, że w budynku/lokalu w którym następuje zmiana systemu ogrzewania
oprócz likwidowanego pieca opalanego paliwem stałym nie występuje inne źródło
ogrzewania.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli realizacji zadania objętego
przedmiotowym wnioskiem przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, na każdym etapie jego realizacji.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
udzielenia wnioskowanej dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
5. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.) za przedkładanie
podrobionych, przerobionych, poświadczających nieprawdę albo nierzetelnych
dokumentów albo nierzetelnych, pisemnych oświadczeń oraz możliwości utraty pomocy
finansowej w ramach umowy dotacji, jeżeli miały one wpływ na jej udzielenie.
Informujemy, że dane osobowe osoby składającej wniosek będą przetwarzane na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie w celu realizacji zadania polegającego na
dofinansowaniu kosztów inwestycji polegającej na trwałej likwidacji w budynku/lokalu mieszkalnym
systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na ogrzewanie gazowe, olejowe
lub elektryczne.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej
bip.konstancinjeziorna.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy KonstancinJeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna z siedzibą w KonstancinieJeziornie, pod adresem: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484-23-00, email:
urzad@konstancinjeziorna.pl.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych tel. 605-976-900, email: iod@konstancinjeziorna.pl

…………………………………....
data i podpis Wnioskodawcy

POUCZENIE
1. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.
2. Podstawą udzielenia dotacji jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna
a Wnioskodawcą.
3. Gmina nie przewiduje wypłaty zaliczki na poczet realizacji zadania.
4. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wysokości środków finansowych,
przeznaczonych na dotacje w uchwale budżetowej na dany rok, w kolejności ich złożenia .
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, Burmistrz Gminy wzywa
Wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
6. Wniosek, którego braki formalne nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony
w wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.
7. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych
pieców lub kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym oraz brak innego źródła
ogrzewania.
8. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego
źródła ciepła oraz wyboru Wykonawcy.
9. Dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów zakupu nowego źródła ogrzewania wynosi 50 %
poniesionych kosztów na zakup pieca, lecz nie więcej niż 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery
tysiące 00/100).
10. Dofinansowaniu nie podlegają koszty wykonania prac projektowych, demontaż starej instalacji
źródła ciepła, koszt przyłącza do sieci, rozruch technologiczny instalacji i urządzeń, zakupu
dodatkowego wyposażenia oraz koszty eksploatacji, zakup przenośnych urządzeń grzewczych,
zmiana lub modernizacja istniejącego już ogrzewania ekologicznego typu olej, gaz, zakup kotłów
z podajnikiem automatycznym (posiadających dodatkowy ruszt).
11. W przypadku podania nieprawdziwych danych we Wniosku o udzielenie dotacji lub we Wniosku
o wypłatę dotacji, umowa o udzielenie dotacji ulega rozwiązaniu, co jest jednoznaczne
z nieudzieleniem dotacji.

