Załącznik nr 1 do Regulaminu
modernizacji źródeł ciepła "

"Dofinansowania

kosztów

WNIOSEK
na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła

Nazwisko i imię: …………………………………………..………...............................................................………...
Adres zamieszkania: …………………………………………………………..……….................................………...
Adres realizacji inwestycji: …………………….………………………………………...............................………....
Telefon kontaktowy: ……………………………..……………………………………………………….….………..
Nr działki: …….................…………..........., Numer księgi wieczystej: ……………..…………………………….…
Data oddania budynku do użytkowania…..……….……………., Powierzchnia ogrzewana budynku………..…. m2
Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału): ………………….………………...…...............................………..
Rok produkcji: ….…….…….…., Moc kotła: ………...….....kW, Ilość zużywanego opału (sezon
grzewczy): …………………..……………………………, Źródło ciepła służy do ogrzewania pomieszczeń
przeznaczonych na cele mieszkalne: tak/nie*.
Jeżeli nie mieszkalne, podać inne……………………………………………………………………………………..*
8 Rodzaj planowanego źródła ciepła – kocioł kondensacyjny: ….……………….…………………………………....,
9 Planowany termin realizacji (rok): …..............……………..
10. Tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym:
a) Własność
b) Współwłasność
c) Inny tytuł prawny
11. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą, prowadzę działalność w rolnictwie, prowadzę działalność w
rybołówstwie / nie prowadzę działalności gospodarczej, nie prowadzę działalności w rolnictwie, nie prowadzę
działalności w rybołówstwie (niepotrzebne skreślić). Udział wydzielonej powierzchni budynku przeznaczonej do
prowadzenia działalności, o której mowa powyżej wynosi ………………………………………..%.
12. Do wniosku załączam wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie jaką otrzymałem/am w bieżącym roku podatkowym, w którym ubiegam się o pomoc de minimis oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych.
13. Oświadczam, że w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych
otrzymałem / nie otrzymałem* pomocy de minimis, ani też pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
14. Do wniosku załączam:
a) informację, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. z 2010 roku, Nr 53, poz. 311 ze zm.),
b) informację zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11
czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie
i rybołówstwie (Dz. U. z 2010 roku, Nr 121,poz. 810 ze zm.).
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Oświadczam, że:
1 Zapoznałem się z treścią Regulaminu "Dofinansowania kosztów modernizacji źródeł ciepła” i przyjmuję warunki w
nich określone.
2 Zapoznałem się z „informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby składającej wniosek w ramach
programu dofinansowania kosztów modernizacji źródeł ciepła", będącej częścią Regulaminu, o którym mowa
powyżej.
3 Nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Wilamowice.
4 Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem
przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez komisję powołaną przez Burmistrza Wilamowice oraz
zobowiązuje się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła na własny koszt, zgodnie z wstępną opinią
kominiarską.
5 Budynek mieszkalny posiada zainstalowane istniejące źródło ciepła.
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Nowe źródło ciepła będzie jedynym źródłem ciepła w budynku, z zastrzeżeniem postanowień §7, ust. 4 Regulaminu.
Upoważniam pracowników Urzędu Gminy w Wilamowicach do sporządzenia kserokopii wszelkich dokumentów
dotyczących mojego udziału w Programie.
Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / posiadam inny tytuł prawny w/w działki, dla której to
nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o wyżej
przytoczonym numerze. Ponadto oświadczam, że wyżej opisany stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie do
chwili obecnej.

* - niepotrzebne skreślić

…………………………………………………….
podpis wnioskodawcy

