Załącznik nr 1 do Regulaminu przyjętego
Uchwałą NR XXVIII/157/2017 Rady Gminy Borów
z dnia 6 listopada 2017 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Borów na zadania służące
ochronie powietrza związane z trwałą likwidacją lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami
stałymi lub biomasą i wymianą na źródła ciepła przyjazne środowisku

…………. ....................
data, nazwa miejscowości

Gmina Borów
I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwisko, imię (właściciela/najemcy* )/Nazwa wnioskodawcy
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. PESEL* …………………………………
INNE*……………………………………………………………………..………………….…
3. Telefon/e-mail/fax …………………………………………………………………………..……
4. Adres zamieszkania/adres wspólnoty:
a. Miejscowość............................................….….... Kod pocztowy......................................……
b. Ulica..........................................................................………..Nr domu/Nr lokalu....…..………
5. Adres do korespondencji:
a. Miejscowość.....................................Kod pocztowy.........................
b. Ulica........................................................................................Nr domu/Nr lokalu...........…………
6. Tytuł prawny do nieruchomości:
□ własność/współwłasność □ użytkowanie wieczyste □ najem
□ inne (jakie?) ………………………………………………
II. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY*
1. Nazwisko, imię……………………………………….………………………...……......…………...
2. PESEL.......…………………………….…………………………………...…..........……………......
3. Telefon/e-mail/fax………… ……….…………………………………………...……….…………...
(W przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz z niniejszym
wnioskiem również pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Od obowiązku
uiszczania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł są zwolnieni: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo)

III. LOKALIZACJA ZADANIA:
a. Miejscowość: ………………………………………...…., Kod pocztowy: 57 - 160
b. Ulica:.........................................................………………… Nr domu/nr lokalu ........... /...........
c. Nr działki ewidencyjna ………………………..
IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
a. Data rozpoczęcia zadania:...........................
(np. data uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę lub data wynikająca ze zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych lub data rozpoczęcia robót).
b. Data zakończenia zadania:........................…
(data rozpoczęcia eksploatacji przedmiotu dotacji po uzyskaniu niezbędnych (jeśli są wymagane)
zaświadczeń/decyzji lub protokółów odbioru).

V. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
1. Wysokość poniesionych wydatków na realizację zadania: .................………….........zł.
słownie: ………………………………………………………………………………………………….
2. Wnioskowana kwota dotacji: ......……....................zł
3. Rodzaj nowego źródła ciepła lub nowego źródła ciepła i instalacji wykorzystującej OZE:
□ kocioł gazowy;
□ kocioł na olej lekki opałowy;
□ piec zasilany prądem elektrycznym;
□ kocioł na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
□ kocioł na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotność biomasy poniżej 20%;
□ OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie
wiatrowe - służące zasileniu źródła ciepła.
Moc nowego źródła ciepła lub nowego źródła ciepła i instalacji wykorzystującej OZE:
…………………kW
4. Powierzchnia ogrzewana lokalu/budynku …………………m2
5. Liczba wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe trwale zlikwidowanych...……………...…szt.
(wymienić jakich?):..........................................................................................................................…......
6. Moc starego źródła ciepła na paliwo stałe lub biomasę …………………kW
7. Rodzaj i dotychczasowe średnie roczne zużycie opału [Mg] ………………………………………..
VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem
(oryginały dokumentów wnioskodawca – dotowany zobowiązany jest posiadać do wglądu):
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt
notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualnego na dzień złożenia
wniosku;
·w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania
wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości*,
·w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich
współwłaścicieli na realizację zadania, a także na rozliczenie dotacji przez jednego *;
·w przypadku wspólnot mieszkaniowych kopię uchwały wspólnoty o realizacji zadania i zasadach
partycypacji w kosztach*;
2. Kserokopia umowy dostarczania paliwa/energii* …………………z dnia……………. zawarta
z………;
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie zadania (np. protokół odbioru
wewnętrznej instalacji gazowej/instalacji c.o, c.w.u., protokół z pomiarów instalacji elektrycznej itp.)
podpisanego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia wraz z kserokopią tych uprawnień;
4. Kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej*;
5. Certyfikaty zgodności CE zamontowanych urządzeń;
6. Dokumentacja fotograficzna kotła opalanego paliwem stałym lub biomasą i instalacji przed
demontażem i wymianą na przyjazne środowisku źródło ciepła, obejmująca panoramę kotłowni,
kocioł oraz zdjęcie tabliczki znamionowej jeśli istnieje;
7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego klasę nowego kotła*;
8. Kserokopia zaświadczenia o dacie i liczbie wyłączonych pieców opalanych paliwem stałym lub
biomasą/likwidacji kotłowni opalanej paliwem stałym lub biomasą, wystawione przez kominiarza lub
wykonawcę zmiany systemu ogrzewania;

9. Kserokopia protokołu/zaświadczenia kominiarskiego potwierdzającego trwałe usunięcie połączenia
z przewodem kominowym pieca nieobjętego nakazem usunięcia wynikającym z regulaminu*,
10. Kserokopia protokołu/zaświadczenia kominiarskiego potwierdzającego prawidłowe wykonanie
zadania przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia wraz z kserokopią tych uprawnień*,
11. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy*:
·pełnomocnictwo,
·dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
12. Oryginały faktur/rachunków wskazujących wnioskodawcę jako nabywcę wraz z potwierdzeniami
przelewów - w przypadku płatności bezgotówkowych.
13. Inne dokumenty*:
...........................................................................................................................................................
VII. OŚWIADCZENIA:
1. Znana jest mi treść uchwały NR XXVIII/157/2017 Rady Gminy Borów z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Borów na dofinansowanie
zadań służących ochronie powietrza związanych z trwałą likwidacją lokalnych źródeł ciepła
zasilanych paliwami stałymi lub biomasą i wymianą na źródła ciepła przyjazne środowisku.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Borów – zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922) – dla potrzeb udzielania dotacji.
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonanego zadania.
4. Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie jest* objęta przepisami dotyczącymi pomocy de
minimis.
5. Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje
mi/nie przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja
obejmuje kwotę netto).
6. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej
z budżetu Gminy Borów, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Gminy Borów.

……………………………. .........................................
Data i podpis Wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić □ właściwe zaznaczyć „X”

