
Ornontowice, dn. ……………………

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Ornontowice
 na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji

1. Dane wnioskodawcy:

Nazwa podmiotu ………………………..…………………………………………….………………

   ……………………………………………..……………………………….………

NIP ……………..…………………………………………………………...….….……

REGON ………………………………………………..…………………..…………………

Nr KRS lub inny rejestr …………………………………………………………….……….………………

……………………………………….…………………………………….………

Adres ……..…………………………………………………………………...….….……

Numer telefonu …….………………………………………………..………………………………

2. Informacja o lokalizacji inwestycji oraz rodzaju urządzenia, którego zakup będzie objęty dotacją:

Adres planowanej inwestycji ……………………………………………………………………………..…

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numer  ………………………………………………………..………

Planowany zakup urządzenia (zaznaczyć właściwe x):

[ ] kocioł opalany paliwem stałym (węgiel kamienny, biomasa)

[ ] kocioł gazowy kondensacyjny

[ ] kocioł olejowy

[ ] pompa ciepła

[ ] węzeł cieplny

Rodzaj obiektu, w którym zostanie zamontowane urządzenie (zaznaczyć właściwe x):

[ ] istniejący budynek mieszkalny

[ ] lokal mieszkalny

Zobowiązuję się do zrealizowania inwestycji do dnia ……………………………………………………….

(zakończenie inwestycji nie później niż do dnia 31 października danego roku)

3. Informacja o dotychczasowym urządzeniu grzewczym (przeznaczonym do wymiany):

Typ/rodzaj kotła: ……………………………………………………………….………………

Rodzaj paliwa: ……………………………………………………………….………………

Rok produkcji: ……………………………………………………………….………………

4. Informacja o termomodernizacji budynku, w którym będzie wymieniane urządzenie:

Czy była wykonana termomodernizacja budynku (zaznaczyć właściwe)?    [ ] TAK [ ] NIE

5. Dane do przelewu przyznanej dotacji:

Numer konta ……………………………………………………………………………...…

Nazwa banku ………………………………………………………………………...………

Właściciel konta …………………………………………………………………...……………



6. Oświadczam, że:

1)  Budynek  mieszkalny  nie  był/był*  objęty  dotacją  lub  dofinansowaniem  zakupu  urządzenia  grzewczego,

zgodnie z umową zawartą z Gminą w dniu ………………………….

2)  Całkowita  powierzchnia  użytkowa  budynku  mieszkalnego  położonego  w  Ornontowicach  przy

ul.  ..............................................…,  objętego  wnioskiem  o  udzielenie  dotacji  celowej  wynosi

.…......................  m2,  w  tym  powierzchnia  wykorzystywana  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej

wynosi ................…....... m2.

3) Jestem/nie jestem* płatnikiem podatku VAT.

4) Zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na

realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji” oraz zobowiązuję się do jego stosowania. 

………………………………………………

             (podpis wnioskodawcy)

Wymagane załączniki:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jaką otrzymał

w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, 

lub oświadczenie zgodnie z załącznikiem 1B,

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez

niego  działalności  gospodarczej  oraz  wielkości  i  przeznaczenia  pomocy  publicznej  otrzymanej  w  odniesieniu

do  tych  samych  kosztów  kwalifikujących  się  do  objęcia  pomocą,  na  pokrycie  których  ma  być  przeznaczona  pomoc

de minimis – zgodnie ze wzorem określonym 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.,  poz.  311

z  późn.  zm.)  lub  zgodnie  z  formularzem  określonym  Rozporządzeniem  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 z 2010 r., poz. 810 z późn. zm.).


