Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 570/2021
Burmistrza Krapkowic z dnia 17.02.2021 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
na realizację zadania w ramach projektu

„Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice”
ze środków budżetu gminy Krapkowice przy udziale środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
1.

DANE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI:

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………….……..
PESEL ………………………………..…………
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………..……………
Telefon kontaktowy ………………………………………. Adres e-mail ………………………………………

2.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Adres inwestycji (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Numer księgi wieczystej: …………………………………………. Numer działki ………………………….

3.

4.

TYTUŁ PRAWNY WNIOSKODAWCY DO LOKALU/BUDYNKU (zaznaczyć właściwe):
 własność
 współwłasność
 inny (podać jaki) ……………………………………………………………………………….

DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY (jeśli dotyczy)

1. Imię i nazwisko ………………………………………………….………………………………
2. PESEL …………………………………
3. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………..……
W przypadku wskazania pełnomocnika do wniosku należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa oraz
dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Z obowiązku uiszczenia
opłaty skarbowej zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo.
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5.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na zastąpieniu wysokoemisyjnego źródła ciepła
opalanego paliwem stałym (podać rodzaj źródła) ………………………..………………………………………
w ilości ………………… szt.
nowym, niskoemisyjnym źródłem w postaci (zaznaczyć właściwe):








kondensacyjnego kotła gazowego wraz z przyłączeniem do sieci gazowej (planowana moc
……..…kW, sprawność ……………%),
kondensacyjnego kotła gazowego (planowana moc ……..…kW, sprawność ……………%),
kotła na biomasę (planowana moc ……..…kW, sprawność ……………%),
kotła elektrycznego wspomaganego instalacją fotowoltaiczną (planowana moc ……..…kW,
sprawność ……………%), planowana moc paneli fotowoltaicznych ……………. kWp
kotła elektrycznego (planowana moc ……..…kW, sprawność ……………%),
pompy ciepła wspomaganej instalacją fotowoltaiczną (planowana moc ……..…kW, sprawność
……………%), planowana moc paneli fotowoltaicznych ……………. kWp,
pompa ciepła (planowana moc ……..…kW, sprawność ……………%),

Powierzchnia całkowita budynku ……………..m2, w tym powierzchnia ogrzewana budynku
mieszkalnego/lokalu mieszkalnego ……………..m2
Budynek mieszkalny/lokal mieszkalny, którego dotyczy inwestycja, jest/ nie jest wykorzystywany do
prowadzenia działalności gospodarczej (niepotrzebne skreślić). Odsetek powierzchni wykorzystywanej
na działalność gospodarczą wynosi …………………% powierzchni całkowitej;
Termin zakończenia planowanej inwestycji: ……………………………………..
Inwestycja wymaga:




6.

pozwolenia na budowę,
wydania warunków technicznych przyłączenia,
nie wymaga pozwolenia na budowę, ani wydania warunków technicznych przyłączenia.

ZRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych inwestycji: ………..………………..
1. Wnioskowana dotacja:
1.1. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza: ………………….……………… zł
1.2. ze środków budżetu Gminy Krapkowice: ………………….……………… zł
2. Środki własne Wnioskodawcy: ………………….……………… zł
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7.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

Nr rachunku bankowego na który wnioskuję o wypłatę środków:
………………………………………………………………………………………...………………….

8.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY:
Lp.

PLANOWANY WYDATEK

KWOTA
BRUTTO

TERMIN
PONIESIENIA
WYDATKU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

OŚWIADCZAM, ŻE:
1) Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowych na
realizację zadań w ramach projektu pn.: „Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł
ciepła w gminie Krapkowice” ze środków budżetu gminy Krapkowice przy udziale środków z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie
5.5 Ochrona powietrza.
2) Jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających
nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających
istotne znaczenie dla uzyskania wnioskowanego dofinansowania wynikająca z art. 297 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny.
3) Jestem

właścicielem/współwłaścicielem/pełnomocnikiem

właściciela

jednorodzinnego

budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie
(niepotrzebne skreślić).

4) Uzyskałem/uzyskałam (niepotrzebne skreślić) zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości
na realizację przedsięwzięcia (w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel nieruchomości).
5) Lokal/budynek mieszkalny, którego dotyczy inwestycja, jest dopuszczony do użytkowania.
3

6) Łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia ze wszystkich środków
publicznych nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
7) Piece lub kotły centralnego ogrzewania opalane paliwem stałym, stanowiące dotychczasowe
źródło ogrzewania budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego (niepotrzebne skreślić), w
ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną trwale zlikwidowane zgodnie z Regulaminem
udzielania dotacji.
8) Zobowiązuję się do wykonania dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji (minimum
dwa zdjęcia).
9) Akceptuję konieczność przeprowadzenia przez osoby upoważnione lub uprawnione podmioty,
wizytacji/ kontroli przed, w trakcie realizacji, a także w okresie trwałości przedsięwzięcia.
10) Jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia zgodnie z Prawem budowlanym, w
szczególności uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia konserwatora
zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (jeśli
dotyczy).
11) Podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowany i nie mam prawnej możliwości
odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług (Vat) od podatku należnego w jakiejkolwiek
części, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
12) W przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego po złożeniu niniejszej deklaracji, o fakcie
tym niezwłocznie poinformuję Urząd Miasta i Gminy Krapkowice.
13) Potwierdzam otrzymanie Klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018,
str. 2), zwanego dalej „RODO” od Administratora Danych Osobowych, z którym się
zapoznałem/am i przyjąłem/ęłam do wiadomości.
14) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Krapkowice do celów
realizacji projektu – zgodnie z przepisami RODO.
15) W przypadku montażu instalacji do produkcji energii elektrycznej w ramach projektu
oświadczam, że produkowana energia elektryczna będzie zużywana na potrzeby własne
nieruchomości i jej mieszkańców, a zdolność wytwórcza instalacji nie przekroczy realnego
zapotrzebowania na energię budynku/lokalu.
16) Jestem świadoma/ świadomy, że moim obowiązkiem po zrealizowaniu projektu będzie
utrzymanie w niezmienionym stanie technicznym i prawidłowa eksploatacja nowego systemu
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grzewczego oraz zainstalowanych urządzeń wykorzystujących OZE – w okresie trwałości
projektu, czyli w ciągu pięciu lat liczonych od dnia przekazania Gminie Krapkowice środków
ostatniej płatności na rzecz projektu przez IZ RPO WO 2014-2020 (Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego).
17) Lokal mieszkalny/budynek mieszkalny (niepotrzebne skreślić), którego dotyczy inwestycja
spełnia/nie spełnia (niepotrzebne skreślić) standard minimum zgodnie z wykonaną oceną
energetyczną /nie był dotychczas poddany ocenie energetycznej i niniejszym wyrażam zgodę
na jej przeprowadzenie (niepotrzebne skreślić).

…………………………………
data

……………………………………….
podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgoda wszystkich
współwłaścicieli na realizację inwestycji.
2. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy):
a. pełnomocnictwo;
b. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana).
3. Dla inwestycji wymagających przyłączenia do sieci gazowej - wydane dla nieruchomości warunki
techniczne przyłączenia do sieci gazowej (załącznik można uzupełnić najpóźniej do momentu
podpisania umowy o dofinansowanie).
4. Dla inwestycji polegającej na montażu kotła na biomasę, kotła elektrycznego lub pompy ciepła –
dokumenty potwierdzające, że podłączenie do sieci gazowej na danym obszarze nie jest
uzasadnione technicznie lub/i ekonomicznie (dokument z Zakładu Gazowniczego lub oświadczenie
Wnioskodawcy).
5. Oświadczenie beneficjenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
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