Nekla, dnia …………………………....

Inwestor
(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/ siedziby firmy)

………………………………......................
………………………………......................
Adres do korespondencji
……………………………………………..
……………………………………………..
Telefon kontaktowy: ……………………..

PESEL/lub NIP……. ...............................................
Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie …..........................................................
..............................................................................................................................................................................

Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
WNIOSEK
Proszę o dofinansowanie kosztów poniesionych przeze mnie na zmianę dotychczasowego systemu
ogrzewania węglowego na:
1. kocioł olejowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A,
2. kocioł gazowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A,
3. kocioł gazowo-olejowy spełniający wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A,
4. pompę ciepła spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+
5. ogrzewanie elektryczne,
6. kocioł na paliwo stałe.
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji
Planowany termin realizacji (zakończenia) inwestycji
Oznaczenie geodezyjne nieruchomości (obręb i nr działki, numer
ewidencyjny), na której będzie zlokalizowana inwestycja
Istniejący rodzaj ogrzewania lokalu (budynku) w tym ilość pieców/
kotłów węglowych
planowany koszt inwestycji w zł brutto
Powierzchnia lokalu (budynku) w m2 ogrzewanego dotychczasowo
kotłem węglowym
Czy działka (nieruchomość) jest uzbrojona w sieć gazową
Określenie prawa do dysponowania nieruchomością na której
planowane jest przedsięwzięcie

Opis planowanej inwestycji (np. demontaż pieców węglowych,
instalacja pieca o mocy…kW, instalacja sieci wewnętrznej-ilość
grzejników, wkład kominowy)

Oświadczam, że:
1.

zapoznałem/am się z zasadami dofinansowania kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska
związanymi ze zmianą systemu ogrzewania na terenie miasta i gminy Nekla ze środków budżetu Gminy
Nekla ,

2.

nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu
ogrzewania ze środków budżetu Gminy Nekla ,

3.

wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy
w Nekli w celu stwierdzenia aktualnego stanu systemu ogrzewania oraz po zakończonej inwestycji
potwierdzenia zmiany systemu ogrzewania i likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.

4.

posiadam tytuł prawny do lokalu/ nieruchomości , gdzie planowana jest inwestycja.

5.

Jestem świadomy/a, że w przypadku wymiany systemu ogrzewania na kocił na paliwo stałe muszą
one posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 "Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na
paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie" lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,
spełniać wymagania klasy 5.
Spełnienie powyższych wymagań potwierdza się certyfikatem lub sprawozdaniem wydanym przez jednostkę
posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki kredytującej
w Europie będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EW
(European co-operation for Accreditation).

„Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy , iż
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz
ich poprawiania.”

………………………………….
podpis wnioskodawcy
Załączniki:










dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowana wymiana istniejącego
systemu ogrzewania (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu, odpis z aktu
notarialnego).
w przypadku budynku stanowiącego współwłasność: Oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli
nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizacje inwestycji przez wnioskodawcę wraz z dokumentem
pełnomocnictwa udzielonego wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego
wnioskodawcę do podpisania umowy oraz pobrania dotacji, w razie nie podpisania umowy przez wszystkich
współwłaścicieli.
zgoda władającego lokalem/ budynkiem na wykonanie przedsięwzięcia przez użytkownika
w przypadku wspólnot mieszkaniowych należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji, podpisany przez upoważnioną
osobę, załączając:
uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu- osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową,
umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy, gdy taką zawarto,
uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania określonego w niniejszej uchwale.
Oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku Vat o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się
o zwrot podatku Vat.



Oświadczenie uprawnionej jednostki o możliwości lub braku technicznej możliwości podłączenia posesji do sieci
gazowej.



Dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą ubiegającego się o pomoc de minimis, pomocy de minimis
w rolnictwie oraz de minimis w rybołówstwie:
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w
rybołóstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach
podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w
tym okresie
informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.) albo w
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. Nr 121, poz 810).





