
 

WNIOSEK 
o udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska. 

  

1. Dane Wnioskodawcy (właściciela budynku):  
imię i nazwisko (nazwa), adres zameldowania (adres siedziby), numer  telefonu kontaktowego  

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

2. Adres Wnioskodawcy do korespondencji (jeżeli jest inny niż określony w pkt.1): 

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

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

3. Seria i numer dowodu osobistego, PESEL/KRS  Wnioskodawcy: 

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

4. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy i nazwa banku: 

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

5. Dokładny adres nieruchomości, na której realizuje się  inwestycję: 

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

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

6. Sposób przeznaczenia i użytkowania budynku (np. mieszkalny, gospodarczy): 

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

7. Rodzaj,  ilość, moc (kW) zainstalowanych dotychczas urządzeń ogrzewczych w budynku   
(np. kominek, piec lub trzon kuchenny,  kocioł opalany węglem lub koksem): 

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

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

8. Rodzaj i ilość rocznego zużycia dotychczas stosowanego paliwa: 

węgiel [t], 

drewno [m3] 

inne 

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

9. Wniosek dotyczy udzielenia dotacji na*
1
: 

1) przyłączenie wewnętrznej instalacji ogrzewczej budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,     

2) zakup ekologicznego urządzenia ogrzewczego, 

3) wykonanie wewnętrznej instalacji ogrzewczej, 

4) wykonanie instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej;         

10. Wysokość kosztów przedsięwzięcia wskazanego w pkt 9: ………………………………zł. 

11. Rodzaj i moc [kW] nowego urządzenia ogrzewczego*
2
:  

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

12.Rodzaj i moc [kW] instalacji paneli fotowoltaicznych*
3
: 

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

13. Zapotrzebowanie na  zamówioną moc cieplną  z miejskiej sieci ciepłowniczej*
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…………………………………………………………………………………………………... 

14. Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]: 

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

15. Termin realizacji inwestycji: 

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

16. Liczba lokali w przypadku inwestycji realizowanych w budynkach wielolokalowych 

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

17. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 

 



 

18. Do wniosku załączam:  

1) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych  

(w przypadku jeśli przepisy prawa tego wymagają),  

2) oświadczenia Nr 1 zgodnie z wzorami, 

3) oświadczenie Nr 2 o braku możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej,*
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4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku ubiegania się 

o dotację  oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat/oświadczenia o wielkości pomocy 

de minimis otrzymanej w tym okresie/oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy  

w tym okresie/*
6
.                                    

……………………………………..………

…………………………………………….. 

Ostrowiec Św., dnia.........................................................                              Podpis Wnioskodawcy 

/wszyscy współwłaściciele/ 

Objaśnienia: 
*1- właściwe podkreślić 
*2 - dotyczy dotacji na zakup ekologicznego urządzenia ogrzewczego 
*3 - dotyczy dotacji na instalacje paneli fotowoltaicznych  
*4 - dotyczy dotacji na przyłączenie wewnętrznej instalacji ogrzewczej do miejskiej sieci ciepłowniczej 
*5 - dotyczy dotacji na zakup ekologicznego urządzenia ogrzewczego w postaci kotła na paliwa stałe (biomasa) 
*6 - dotyczy przedsiębiorców 

Pouczenie: 

1) w przypadku współwłasności nieruchomości: 

a) wniosek o przyznanie dotacji celowej  podpisują wszyscy współwłaściciele;  

b) współwłaściciele mogą pisemnie upoważnić jednego spośród siebie do 

reprezentowania pozostałych współwłaścicieli w zakresie załatwiania wszelkich 

spraw związanych z realizacją inwestycji, w tym do zawarcia i realizacji  umowy  

o udzielenie dotacji celowej.  

   2) warunkiem wypłaty dotacji jest przedłożenie do dnia 30 listopada danego roku 

wszystkich dokumentów potrzebnych do rozliczenia dotacji. 

  3) zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2016 poz. 922) informujemy, że: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski  

z siedzibą ulicy Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań  

w zakresie  postępowania w sprawie udzielenia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski 

dotacji celowej na dofinasowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska; 

c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 

d) obowiązek podania danych wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska  

(Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)                           

                                                                                    ……………………….. 

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

    Podpis Wnioskodawcy 

/wszyscy współwłaściciele/ 



 

Oświadczenia Wnioskodawcy ( Nr 1) 
 

1. Oświadczam/*oświadczamy*, że nieruchomość określona w pkt. 5 wniosku stanowi 

moją*/naszą* własność*/współwłasność*. 

2. Niniejszym przyjmuję*/przyjmujemy* do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku  

nie powoduje po mojej*/naszej*  stronie roszczenia o przyznanie dotacji celowej.  

W przypadku jej nieprzyznania nie przysługują mi*/nam* jakiekolwiek roszczenia wobec 

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, 

3. Oświadczam*/ oświadczamy*,  że wyrażam*/wyrażamy* zgodę na dokonywanie kontroli 

na terenie nieruchomości w zakresie realizacji inwestycji objętej wnioskiem o przyznanie 

dotacji celowej,   realizowanych w budynkach położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim,  

ul. .............................................................................................  

Niniejsza zgoda obejmuje wstęp kontrolujących na teren ww. nieruchomości oraz  udzielenie 

kontrolującym wszelkich informacji i przedkładanie na ich żądanie wszelkich posiadanych 

dokumentów związanych z realizacją inwestycji. 

Jednocześnie przyjmuję*/przyjmujemy* do wiadomości, że uniemożliwienie lub utrudnianie 

czynności kontrolnych może spowodować odstąpienie Gminy od umowy w sprawie 

udzielenia dotacji. 

 

4. Oświadczam*/ oświadczamy*, że: 

-  nie uzyskałem/*nie uzyskaliśmy* na realizację inwestycji jakiegokolwiek dofinansowania 

ze środków publicznych; 

 - uzyskałem/* uzyskaliśmy* na realizację inwestycji  dofinansowanie ze środków 

………………….    w kwocie………. 

5. Oświadczam/*oświadczamy*, że znana jest mi*/nam*  treść uchwały Nr L/104/2017 Rady 

Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 3452).   

 

 
…………………………………. 

…………………………………. 

 Podpis Wnioskodawcy 

/wszyscy współwłaściciele/ 

Ostrowiec Św., dnia...........................................................                    

*właściwe podkreślić       

 

                                         

 

              



 

Oświadczenie Wnioskodawcy (Nr 2)* 

 Oświadczam, że inwestycja zostanie wykonana na terenie, gdzie nie ma dostępu do sieci 

ciepłowniczej. 

 

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

          /podpis/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
* dotyczy dotacji na zakup ekologicznego urządzenia ogrzewczego w postaci kotła na paliwa stałe (biomasa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


