WNIOSEK

Załącznik nr 1 do Regulaminu

o udzielenie dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w
ramach realizacji Programu Poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza.Etap I: program pilotażowy
"KAWKA" - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami.

CZĘŚĆ A

DANE WNIOSKODAWCY:

A.1.1. Dane wnioskodawcy będącego osobą fizyczną:
Inwestor:

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania
Nr telefonu
Seria i nr dowodu osobistego

Tel. kom.
PESEL

NIP

Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja:
Księga Wieczysta nr

nr działki

A.1.2. Dane wnioskodawcy będącego osobą prawną / jednostką organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej:
Inwestor (nazwa):
z siedzibą w

ul.

którego reprezentuje(ą):
Nr telefonu

Tel. kom.

Nr KRS: (dot. osób prawnych)

NIP

Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja:
Księga Wieczysta nr
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nr działki

A.2. Tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości na której ma zostać zrealizowana inwestycja:
(należy zaznaczyć właściwe pole)
jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ użytkownikiem wieczystym/ współużytkownikiem wieczystym
Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości na której ma być zrealizowana inwestycja, w
przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego), Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i
przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości
(współużytkowników wieczystych) na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji.
Dodatkowo – w przypadku lokali mieszkalnych (dot. członków wspólnot mieszkaniowych): Wnioskodawca
zobowiązany jest posiadać i przedłożyć uchwałę tej wspólnoty wyrażającą zgodę na realizację inwestycji,
podjętą w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach: ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali (Tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

jestem najemcą / dzierżawcą / posiadam inny tytuł do władania nieruchomością
Wraz z dokumentem potwierdzającym obligacyjne prawo do nieruchomości
(umowa najmu, umowa dzierżawy lub in.), Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz
z niniejszym wnioskiem pisemną zgodę właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na realizację inwestycji i
podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

reprezentuję wspólnotę mieszkaniową
W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa do wniosku należy dołączyć uchwałę tej
wspólnoty wyrażającą zgodę na realizację inwestycji, podjętą w trybie i na zasadach przewidzianych w
przepisach: ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z
późn. zm.).Uchwała o której mowa musi dodatkowo określać zasady finansowania tej inwestycji przez członków
wspólnoty mieszkaniowej i udzielać pełnomocnictwa Zarządowi/Zarządcy lub innemu umocowanemu
podmiotowi do zawarcia umowy o udzielenie dotacji objętej wnioskiem z Miastem Nowy Sącz.

UWAGA!

W przypadku gdy za Wnioskodawcę działa osoba umocowana do wniosku należy dołączyć dokument
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa/ prokury (ew. jego odpis). Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
należy dołączyć do niniejszego wniosku.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn.
zm.) udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie: 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych
00/100).
Wpłaty należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy
tut. Urzędu: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 ING BANK Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz.
Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in.: dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis,
wypis lub kopia: poświadczone notarialnie przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów jak
również pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu
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CZĘŚĆ B

DANE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
(należy zaznaczyć właściwe pole)

B.1. Zmiana systemu ogrzewania
Obecnie używane źródło ciepła:
Typ źródła ciepła

Paliwo

Nominalna moc cieplna

Średnioroczne zużycie paliwa

ton/rok

Liczba pieców węglowych planowanych do trwałej likwidacji

sztuk

Liczba kotłowni węglowych planowanych do trwałej likwidacji

sztuk

Nowe źródło ciepła:
Rok produkcji

Paliwo

Nominalna moc cieplna
Producent / model

B.2. Instalacja odnawialnego źródła energii
B.2.1. Kolektory słoneczne
Obecnie używane źródło ciepła – do celów ciepłej wody użytkowej:
Paliwo
Średnioroczne zużycie paliwa

ton/rok

w tym na cele wody użytkowej

ton/rok

Powierzchnia czynna instalacji kolektorów słonecznych planowanej do zainstalowania

m2

B.2.2. Pompy ciepła
Obecnie używane źródło ciepła:
Typ źródła ciepła
Średnioroczne zużycie paliwa

ton/rok

Paliwo

Liczba pieców węglowych planowanych do trwałej likwidacji

sztuk

Liczba kotłowni węglowych planowanych do trwałej likwidacji

sztuk

Nowe źródło ciepła:
Rok produkcji
Producent / model
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Moc grzewcza pompy ciepła planowanej do zainstalowania [kW]

B.3. Szacunkowa wnioskowana kwota dofinansowania:
Szacunkowa wnioskowana kwota dofinansowania:
netto:

VAT:

brutto:

słownie brutto:

B.4. Tabela z planowanym zakresem prac:

Lp.

(proszę wstawić znak "X" we właściwe pole)

WYBÓR

Planowany zakres prac

TAK

1.

Wymiana źródła ciepła starego węglowego na nowy gazowy

2.

Wymiana źródła ciepła starego węglowego na nowy węglowy

3.

Montaż kolektorów słonecznych

4.

Instalacja c.o. i/lub c.w.u. (w zakresie pionów)

5.

Zakup i montaż niezbędnej armatury

6.

Likwidacja pieców kaflowych

7.

Zakup i montaż pompy ciepła

NIE

(wymienionej w §3 ust. 2 lit. c Regulaminu udzielania dotacji)
(oraz prace określone w §3 ust. 2 lit. d Regulaminu udzielania dotacji)

B.5. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:

Data (RRRR-MM-DD)

Ponadto Wnioskodawca oświadcza, że:
1. Zapoznał się z warunkami określonymi w Regulaminie udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza.
Etap I: program pilotażowy "KAWKA" – obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących
przedsiębiorcami stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII/641/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24
czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza.
Etap I: program pilotażowy "KAWKA" – obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących
przedsiębiorcami.
2. Budynek, na terenie którego planowana jest realizacja inwestycji jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z późn. zm.).
3. Ja, niżej podpisany legitymując się dowodem osobistym seria/numer
jako ubiegający się o dofinansowanie na zadanie dotyczące ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy
indywidualnej na terenie Miasta Nowego Sącza, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Nowy Sącz.
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4. Przyjął do wiadomości, iż dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu poprawy jakości
powietrza dla Miasta Nowego Sącza. Etap I: program pilotażowy "KAWKA" tj. w celu realizacji Programu oraz jego
monitoringu i ewaluacji, a także w celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i
marketingowych dotyczących innych usług i Programów mogących zainteresować składającego oświadczenie.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Miasto Nowy Sącz, z siedzibą Rynek 1, 33-300
Nowy Sącz. Wnioskodawca przyjmuje zatem do wiadomości, że dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku
zostaną przekazane w celu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego oświadczenia.
6. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; Wnioskodawca został poinformowany o przysługującym mu
prawie dostępu do danych i ich poprawiania.
7.
(* niepotrzebne skreślić)
�J�e�s�t� �/� �n�i�e� �j�e�s�t�
�* podatku VAT.
podatnikiem

�p�r�z�y�s�B�u�g�u�j�e�*
Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji �p�r�z�y�s�B�u�g�u�j�e� �/� �n�i�e�mu
odliczenie podatku VAT
(w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia - dotacja obejmuje kwoty netto).
8. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji z budżetu
Miasta Nowego Sącza, o fakcie tym niezwłocznie poinformuje Urząd Miasta Nowego Sącza.

Nowy Sącz, dn.

.............................................
czytelny podpis Wnioskodawcy

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE:
1. Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan przed realizacją zadania (dla zadań dot. wymiany źródła ciepła).
2. Oświadczenie Wnioskodawcy o nieotrzymaniu pomocy finansowej (dofinansowań, dotacji, subwencji, pożyczek i in.)
ze źródeł pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i/lub
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
3. Uproszczone zestawienie kosztów.
4. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie jest to własność lub współwłasność
to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub podmiotu uprawnionego do administrowania budynkiem na
realizację zadania.
5. Zestawienie ilości lokali w budynku wielorodzinnym wraz z powierzchnią użytkową przeznaczoną do ogrzania.
6. W przypadku: likwidacji starych źródeł ciepła opalanych węglem z jednoczesnym zastąpieniem ich poprzez nowe
źródło ciepła w postaci nowoczesnego kotła opalanego węglem o min. sprawności cieplnej wynoszącej 80% informacja z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) o braku techniczno-ekonomicznych
możliwości realizacji podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej oraz oświadczenie Wnioskodawcy w
przedmiocie braku instalacji gazowej w budynku objętym wnioskiem o udzielenie dotacji.
7. W przypadku podatników podatku VAT – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o czynnym statusie podatnika VAT.
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