WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork
na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
I. DANE BENEFICJENTA
1. Nazwisko, imię:
…………………………………………………………....……………………………………….
PESEL: ……………………………...…………… Telefon: .……………..………..……………
Nr dowodu osobistego/przez kogo wydany: …………...………………………………………….
Adres zamieszkania:
Miejscowość: ……………………………….………………... Kod pocztowy: ….....………..…
Ulica: ……………………………………………..…………… Nr domu/Nr lokalu: ….……..…
2. Nazwisko, imię:
………………………………………………………….……...………………………………….
PESEL: …………………………………………… Telefon: .…………………..…….…………
Nr dowodu osobistego/przez kogo wydany: …………………………………...………………….
Adres zamieszkania:
Miejscowość: ……………………………….………………... Kod pocztowy: …...………....…
Ulica: ……………………………………………..…………… Nr domu/Nr lokalu: ….….....…
3. Adres do korespondencji:
Miejscowość: ……………………………….………………... Kod pocztowy: ……..………..…
Ulica: ……………………………………………..………….. Nr domu/Nr lokalu: ……….….…
4. Sposób przekazania dotacji:
 przelewem na konto (nazwisko i imię, nr rachunku bankowego):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku.
II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ BENEFICJENTA (PEŁNOMOCNIKA)
Nazwisko i imię osoby reprezentującej beneficjenta w postępowaniu o udzielenie
i rozliczenie dotacji: ……………..…………………......................................................................
PESEL: …………….……………………………… Telefon: .…....………………..……………
Nr dowodu osobistego/przez kogo wydany: ……………………………………...……………….
Adres zamieszkania: ………………………………………………….……………..…….……...
……………………………………………………………………………………..…...…………
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III. LOKALIZACJA ZADANIA planowanego do wykonania w roku ………..………….…
1. Adres:
Miejscowość: …………..…………………….. Kod pocztowy: …………………………………
Ulica: …………………………………………. Nr domu/Nr lokalu: …………………………....
Obręb: ………………………………………… Nr działki: ……………………………………..
2. Księga wieczysta nr: OP1U/…………………………………………………….……..….….…

IV. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
1. Rodzaj planowanego do zainstalowania urządzenia grzewczego:
 kocioł elektryczny;
 kocioł olejowy;
 kocioł gazowy;
 automatyczny kocioł c.o. opalany biomasą, bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa;
 kocioł c.o. na paliwo stałe, spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń
z automatycznym sposobem zasilania paliwem;
 pompa ciepła;
 kolektory słoneczne;
 dynamiczne piece akumulacyjne;
 panele elektryczne;
 przyłączenie do sieci ciepłowniczej dostarczającej energię cieplną z centralnej kotłowni
na terenie Miasta Kluczborka.
2. Moc znamionowa planowanego do zainstalowania nowego urządzenia grzewczego: …...... kW
3. Powierzchnia apertury kolektora słonecznego planowanego do zainstalowania: ………… m2
4. Moc grzewcza pompy ciepła planowanej do zainstalowania: ………………………..…… kW
5. Powierzchnia lokalu/budynku ogrzewana likwidowanymi źródłami ciepła opalanych węglem
lub koksem: ..………..… m2
6. Liczba źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem planowanych do trwałej likwidacji
………..….. szt.

V. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
1. Data rozpoczęcia:

………. / ……..………….…. / ………….
dzień

2. Data zakończenia*:

miesiąc

rok

………. / …………..…….…. / ………….
dzień

miesiąc

rok

*

Zadanie planowane do realizacji w danym roku należy w całości wykonać oraz złożyć wniosek o wypłatę
i rozlicznie dotacji najpóźniej w terminie do dnia 15 października.
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VI. KOSZT ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM
1. Szacowana cena zakupu urządzenia grzewczego (brutto): ………………….. zł
2. Wnioskowana kwota dotacji: ……………..…… zł**
**

Dotacja przyznawana będzie w kwocie wynoszącej 40% ceny brutto zakupu urządzeń, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł.
W przypadku wniosków zbiorczych składanych przez właścicieli (osób posiadających inny tytuł prawny) do lokali mieszkalnych
w budynkach wielorodzinnych (np. wspólnoty mieszkaniowe) na przyłączenie do sieci ciepłowniczej - 40% wartości zabudowy
węzła cieplnego lub niskoparametrowej instalacji odbiorczej, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł.

VII. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
 własność/współwłasność
 użytkowanie wieczyste
 najem
 inne
VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym
wnioskiem:
1. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem/budynkiem - kopia.
2. Zgodę właściciela lokalu/budynku na wykonanie modernizacji, w przypadku gdy
beneficjent nie jest właścicielem lokalu/budynku, której dotyczy wniosek.
3. Zgodę współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest
współwłasnością.
4. Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu beneficjenta/ów.
5. W przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych (ustawa o własności lokali z dnia
24 czerwca 1994r. (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.) należy dodatkowo przedłożyć:
1) zgodę mieszkańców na zmianę sposobu ogrzewania w formie uchwały - kopia,
2) zestawienie lokali podlegających dotacji, poświadczone przez zarządcę (nr lokalu,
powierzchnia ogrzewana, rodzaj i ilość planowanego do likwidacji źródła ciepła).
IX. Oświadczam/-y, że:
1. Zapoznałem/am się z treścią Uchwały Nr V/88/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia
23 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu
Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
2. Zobowiązuję/emy się do eksploatacji przedmiotu inwestycji w okresie co najmniej 5 lat
od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji.
3. W celu realizacji zadania uzyskam/-y pozwolenie na budowę lub dokonam/-y zgłoszenia robót
budowlanych, o ile będzie wymagane.
4. Mam/-y możliwość zawarcia umowy z dostawcą ciepła/gazu 1).
5. W lokalu/budynku, w którym planowane jest zainstalowanie kolektorów słonecznych,
zasadniczy system ogrzewania jest systemem ekologicznym tj…………...…………………. 2),
na które nie uzskałem/-am dotacji.
6. W lokalu/budynku, w którym planowane jest zadanie nie ma lokalu użytkowego, w którym
prowadzona jest działalność gospodarcza.
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X. Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Wnioskowana przeze mnie/przez nas dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy
publicznej.
2. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, w której ma być realizowane zadanie
objęte niniejszym wnioskiem, zobowiązuję/-emy się w trakcie realizacji umowy o udzielenie
dotacji celowej, niezwłocznie o zaistniałej sytuacji poinformować Urząd Miejski w Kluczborku.

XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.
W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: rodo@kluczbork.pl.
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku i będą udostępniane organom publicznym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 8
marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska oraz uchwała
Nr V/88/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i
rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie
proekologiczne
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz ich poprawiania. W przypadku
gdy Pani/Pan uważa, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem służy prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotacji, a ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości pozyskania przedmiotowej dotacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy oraz w okresie niezbędnym do ustalenia,
dochodzenia bądź obrony roszczeń.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.
1)

niepotrzebne skreślić

2)

podać rodzaj ogrzewania

 zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole

…………………………………………………………….…..
…………………………………………………………….…..
…………………………………………………………….…..
Data i czytelny podpis beneficjenta/-ów
lub osoby reprezentującej beneficjenta
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