
nr wniosku................................
/nadaje Urząd/

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej w oparciu o zapisy uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta
Wisła  z  dnia  25  stycznia  2018  r.  w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej
na  dofinansowanie  kosztów  inwestycji  służących  ochronie  powietrza  polegających
na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła oraz
uchwał: nr XIV/221/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2020r., nr XXV/357/2020
Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020, nr  XXVII/395/2021 Rady Miasta Wisła z dnia
25  lutego  2021r.  oraz  XXXVII/532/2021  z  dnia  25  listopada  2021  r.  zmieniających
uchwałę nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018r.

Proszę  o  udzielenie  dotacji  na  wymianę  źródła  ciepła  w  nieruchomości  zlokalizowanej
w  Wiśle  przy  ulicy…………………………………………………………………………………
(podać dokładny adres nieruchomości objętej wnioskiem).

1. Inwestor:  

Imię i Nazwisko (nazwa) .....................................................................................................

Adres zameldowania (siedziby):

ulica ............................................................... nr domu ...........................................

kod pocztowy ....................... miejscowość  ............................................................            

nr telefonu ..........................................

seria i nr dowodu osobistego....................................................................................

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Inwestor jest przedsiębiorcą: TAK / NIE*

NIP**  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2. Informacja o nieruchomości objętej wnioskiem:

    ulica ............................................................ nr domu ...............................................

nr ewidencyjny działki ...................................................................

nr księgi wieczystej ...........................................................................

Powierzchnia budynku wynosi :...............................................m2.

Inwestor prowadzi działalność gospodarczą na terenie nieruchomości (dotyczy także 

współwłaścicieli): 

   TAK / NIE*

3. Charakterystyka inwestycji:

      - stare źródło ciepła (podać wiek pieca, rodzaj paliwa):   

....................................................................................................................................................

- nowe źródło ciepła:

1) gazowe - informacja o instalacji gazowej*:

 Instalacja gazowa jest w budynku, nie wymaga przebudowy* 

 Instalacja gazowa jest w budynku, wymaga przebudowy (konieczne jest 

uzyskanie pozwolenia na przebudowę)*

 brak instalacji gazowej w budynku(konieczne jest uzyskanie pozwolenia na 

budowę)*



2) kocioł na drewno 5 klasy*,

3) kocioł na pelet 5 klasy*.

4. Termin realizacji:

 2022 r. (do 30 listopada 2022 r.)

 2023 r.  (do 31 sierpnia 2023 r.)

Oświadczam,  że  zapoznałem(am)  się  z  Regulaminem udzielenia  dotacji  celowej  ze  środków budżetu
Miasta Wisła na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła (załącznik do
uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z  dnia 25 stycznia 2018 r.)  i zobowiązuję się do jego
przestrzegania oraz uchwał: nr XIV/221/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 30 stycznia 2020r., nr XXV/357/2020
Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 oraz nr  XXVII/395/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 25 lutego
2021r. zmieniających uchwałę nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018r.

Oświadczam,  że  nieruchomość  objęta  wnioskiem  jest  zabudowana  budynkiem  mieszkalnym/lokalem
mieszkalnym*.

Jestem świadomy, że dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w w/w uchwale, jednak
nie wcześniej niż po uzyskaniu środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ponadto oświadczam:

Ja, niżej podpisany działając w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz.U.2019.1781.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd
Miejski w Wiśle w celach związanych z udzieleniem dotacji oraz jej rozliczeniem, w tym rozliczeniem z
Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.  Zostałem  poinformowany,  że
podanie przeze mnie danych osobowych jest  dobrowolne oraz,  że przysługuje mi  prawo dostępu do
treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Kwotę dofinansowania proszę przekazać na następujący numer rachunku bankowego:

__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 

.............................................. dnia ...............................

                                          .....................................
                               podpis inwestora

*niewłaściwe skreślić
** dotyczy przedsiębiorców

Załączniki:
1) dokument poświadczający tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu (w szczególności odpis bądź
wydruk z księgi wieczystej nieruchomości, umowę przeniesienia własności, wypis z rejestru gruntów, umowę najmu/dzierżawy), 
2) zdjęcia zamontowanego starego źródła ciepła,
3) w przypadku współwłasności zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację inwestycji, 
4) w przypadku najmu/dzierżawy zgodę właściciela na realizację inwestycji, 
5) w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę właścicieli lokali.

Przedsiębiorca  ubiegając  się  o     udzielenie  pomocy  de  minimis  (dotacji)  ma  obowiązek  przedłożyć  następujące  
dokumenty:

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości  otrzymanej  pomocy de minimis
w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie.

2) wypełniony  formularz  informacji  przedstawianych  przy  ubieganiu  się  o pomoc  de  minimis  którego  wzór  określono
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. Nr 53, poz. 311z późn. zm.).

3) wszystkie  otrzymane  zaświadczenia  o  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie  lub  rybołóstwie  lub  oświadczenie  o  wielkości
otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go
latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie.


