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Zał�cznik Nr 1 do Regulaminu okre�laj�cy zasady udzielania dotacji  

celowej  z bud�etu Gminy Miasto Zakopane na zadania słu��ce ochronie  

powietrza polegaj�ce na zmianie ogrzewania w�glowego na ekologiczne,  

planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane 

Zakopane, dn. ............................................ 

Dane: 

Imi� i Nazwisko lub nazwa wnioskodawcy .............................................................................................. 

Adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy ...................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu ............................................................. 

Nr PESEL........................................................................  

Nr NIP ** ............................................................... 

Regon …………………………………………………           

Adres do korespondencji …………………………………………........................................................... 

Burmistrz Miasta Zakopane 
       ul. Ko�ciuszki 13, 34-500 Zakopane 

WNIOSEK  
 o udzielenie dotacji celowej z bud�etu Gminy Miasto Zakopane tylko i wył�cznie na 

zadania słu��ce ochronie powietrza polegaj�ce na zmianie ogrzewania w�glowego na 

ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane 

Zwracam si� z pro�b� o udzielenie dotacji  celowej z bud�etu Gminy Miasto Zakopane 

wył�cznie na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczny budynku 

usługowego/mieszkalnego/mieszkania*, którego jestem wła�cicielem/współwła�cicielem 

…………………...* oznaczonego nr …..…... przy ulicy ………….…...................................w 

Zakopanem. 

OPIS PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZADANIA: 

1. Rodzaj i ilo�� dotychczas zainstalowanych i planowanych do likwidacji pieców w�glowych 

lub kotłów c.o. :…………………………………………………………………………………. 

2. Rodzaj i ilo�� rocznego zu�ycia paliwa stałego w tonach:…………………………………... 

3. Moc likwidowanego kotła na paliwo stałe …………………………………………………... 

4.  Wielko�� ogrzewanej powierzchni:………………………………………………………….. 
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5. Rodzaj ogrzewania ekologicznego po modernizacji:

a)  ogrzewanie gazowe  �

b) ogrzewanie elektryczne �

c) ogrzewanie olejowe �

d) podł�czenie do sieci ciepłowniczej �

e) pompy ciepła �

6. Typ i moc urz�dzenia grzewczego po modernizacji ………………………………………… 

7. Budynek usługowy/ mieszkalny/mieszkanie* w którym nast�puje zmiana ogrzewania 

u�ytkowany jest od …………………….roku.  

8. Wysoko�� kosztów koniecznych do realizacji zadania………………………………………. 

9. Kwot� dotacji prosz� wypłaci� przelewem na konto Wnioskodawcy nr…………………… 

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

10. Planowany termin realizacji zadania (miesi�c, rok)……………………………………… 

11. O�wiadczam, �e: 

a) Wszystkie posiadane piece/kotły c.o.* opalane paliwem stałym w ramach zmiany 

systemu ogrzewania zostan� zlikwidowane oraz zast�pione ogrzewaniem ekologicznym. 

b) W budynku usługowym/mieszkalnym/mieszkaniu*, w którym nast�puje zmiana 

systemu ogrzewania oprócz likwidowanych pieców/kotłów c.o.* opalanych paliwem stałym 

nie wyst�puje drugie  �ródło ogrzewania. 

c) Wyra�am zgod� na przeprowadzenie ogl�dzin w nieruchomo�ci przez przedstawicieli 

Urz�du Miasta Zakopane przed rozpocz�ciem inwestycji i po jej zako�czeniu, w celu 

stwierdzenia wykonania zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne oraz na wykonanie 

dokumentacji fotograficznej. 

d) Zapoznałem si� z Regulaminem okre�laj�cym zasady udzielania dotacji celowej z 

bud�etu Gminy Miasto Zakopane na zadania słu��ce ochronie powietrza polegaj�ce na 

zmianie ogrzewania w�glowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy 

Miasto Zakopane stanowi�cym zał�cznik nr 1 do uchwały Nr ………………….. Rady Miasta 

Zakopane z dnia ……………………. 2015 r. 

e) Do chwili zło�enia niniejszego wniosku, nie korzystałem(am) z dotacji z bud�etu 

Gminy Miasto Zakopane na zmian� systemu ogrzewania w budynku 

usługowym/mieszkalnym/mieszkaniu* b�d�cym przedmiotem niniejszego wniosku. 

f) Wyra�am zgod� na przetwarzanie swoich danych osobowych wył�cznie na potrzeby 

udzielenia wnioskowanej dotacji, zgodnie z ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 

12. Do wniosku doł�czam: 

a) dokument potwierdzaj�cy posiadanie tytułu prawnego do nieruchomo�ci, w którym b�dzie 

realizowane zmiana systemu ogrzewania (aktualny odpis z ksi�gi wieczystej, wydruk z ksi�gi 

wieczystej, prawomocne orzeczenie s�du, odpis z aktu notarialnego*),  

b) w przypadku budynku stanowi�cego współwłasno�� – o�wiadczenie wszystkich 

pozostałych współwła�cicieli o wyra�eniu zgody na realizacj� inwestycji przez 
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Wnioskodawc� wraz z dokumentem pełnomocnictwa  udzielanego Wnioskodawcy 

przez wszystkich współwła�cicieli nieruchomo�ci, upowa�niaj�cego Wnioskodawc� do 

podpisania umowy oraz pobrania dotacji, w razie nie podpisania umowy przez wszystkich 

współwła�cicieli, 

d) harmonogram rzeczowo – finansowy, okre�laj�cy przewidywane koszty wykonania 

inwestycji wraz ze wskazaniem typu kotła, jego parametrów technicznych podanych przez 

producenta.  

e) ……………………………………………………………………………………………….. 

  

13. W przypadku gdy dotacja dotyczy nieruchomo�ci zwi�zanej z prowadzeniem działalno�ci 

gospodarczej nale�y dodatkowo przedło�y�: 
1) wszystkie za�wiadczenia o pomocy de minimis, lub pomocy de minimis w rolnictwie i w 

rybołóstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega si� o pomoc oraz w dwóch 

poprzednich lat podatkowych lub o�wiadcze� o takiej pomocy w tym okresie, albo 

o�wiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

2) informacje niezb�dne do udzielania pomocy de minimis, dotycz�ce w szczególno�ci 

wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalno�ci gospodarczej oraz wielko�ci i 

przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc�, na pokrycie których ma by� przeznaczona pomoc de 

minimis, zgodnie z zakresem i wzorem, okre�lonym w rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj�cy si�
o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311 z pó�n. zm.). 

ZAŁ�CZNIKAMI DO WNIOSKU s� harmonogram rzeczowo-finansowy oraz dokumenty 

wymagane do przedło�enia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, wskazane w 

CZ�	CI A  Zał�cznika Nr 2 do Regulaminu okre�laj�cego zasady udzielania dotacji celowej z 

bud�etu Gminy Miasto Zakopane na zadania słu��ce ochronie powietrza polegaj�ce na 

zmianie ogrzewania w�glowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy 

Miasto Zakopane. 

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

podpis Wnioskodawcy  

* niepotrzebne skre�li�

      ** wypełniaj� podmioty za wyj�tkiem osób fizycznych
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  Zał�cznik nr 1 do wniosku 

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji 

Typ kotła : …................................................................................................................................ 

Parametry techniczne podane  przez producenta ( np. moc kotła, sprawno�� cieplna, zu�ycie i 

rodzaj paliwa) : 

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

....................................................................................................................................................... 

Lp. Nazwa etapu przedsi�wzi�cia Planowany 

koszt [zł] 

Termin realizacji 
ródła 

finansowania 

    

Razem:    

                                                                                          ............................................................. 

                                                                                      podpis Wnioskodawcy 
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