WNIOSEK
o udzielanie dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą
emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno
A. DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię, nazwisko / nazwa……………………………………………………...……………………………..............
2. PESEL / REGON, NIP…………………………………………………………………………………………………...
3. Adres zamieszkania / siedziba ………………………………………………………………………………….....
4. Adres do korespondencji ………………………………………….............................................................
5. Telefon kontaktowy/e-mail ………………………………………………………………………........................
6. Tytuł prawny do nieruchomości …………………………………………………………………......................
B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA
1. Lokalizacja budynku w którym jest prowadzona działalność Wnioskodawcy* w którym
planowana jest modernizacja systemu ogrzewania (ulica, nr budynku):
...........................................................................................................................................................
2. Rok budowy w/w budynku: .........................
3. Istniejące źródła ogrzewania w w/w budynku (rodzaj, ilość):
………………………………………………………………………………………………..........…..….......................
…………………………………..................................................................................................................
4. Źródła ogrzewania planowane do trwałej likwidacji (rodzaj, ilość):
……………………………………………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………………………….…...............................................
5. Powierzchnia ogrzewana budynku: ……………………………………….....................
6. Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ogrzewania:
…………………………………….................…...........................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. Moc planowanego do zainstalowania źródła ogrzewania: ..........................................
C. PLANOWANY TERMIN WYKONANIA MODERNIZACJI
1. Data rozpoczęcia: …………………………......................................................................
2. Data zakończenia (nie później niż do 30 października roku w którym składany jest
niniejszy wniosek): ........................................................................................................
D.WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ Z NINIEJSZYM
WNIOSKIEM, zgodnie z wymogami regulaminu:
1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem, oryginał do wglądu),

2) jeżeli nieruchomość nie jest własnością Wnioskodawcy - dodatkowo zgoda właściciela
na wykonanie modernizacji przez Wnioskodawcę w sposób określony we wniosku*,
3) jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność - zgoda współwłaściciela na wykonanie
modernizacji
przez
Wnioskodawcę
w
sposób
określony
we
wniosku*,
4) w przypadku lokalu mieszkalnego – zgoda administratora budynku na wykonanie modernizacji
przez
Wnioskodawcę
w
sposób
określony
we
wniosku*.
5) W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
stanowić
ona
będzie
odpowiednio:
a) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do
pomocy
de
minimis
(Dz.
Urz.
UE.
L
352
z
24.12.2013
r.)
lub
b) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.)
6) Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot, dla którego udzielone
dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, należy
dołączyć również dokumenty i informacje zawarte w art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r.
nr 59, poz. 404 z późń. zm.) oraz 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 z 2010 r. nr 53, poz. 311 z późń. zm.) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez pomioty ubiegające się o pomoc
de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U z 2010 r. nr 121, poz. 810).
7)Ulgi stanowiące pomoc de minimis mogą być udzielane na podstawie niniejszej uchwały do 31
grudnia 2020 r.
* niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz że wyrażam
z zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).
Ponadto oświadczam, że zapoznałem(am) się z „Regulaminem udzielania dotacji
na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta
Kutno".

.............................................. ............................................... .................................................
.
(miejscowość)
(data)
(podpis wnioskodawcy)

