WNIOSEK
o udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresie ograniczania niskiej emisji.
1. Dane Wnioskodawcy (właściciela/współwłaścicieli 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) instalację systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej,
5) instalację pompy ciepła;
10. Wysokość kosztów inwestycji wskazanej w ust. 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*4:
………………………………………………………………………………………...
14. Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2]:
……………………………………………………………………………………......…
15. Termin realizacji inwestycji:
…………………………………………….......................................................................
16. Liczba lokali w przypadku inwestycji realizowanej przez zarządcę budynku
wielolokalowego:
……………………………………………………………………………………………….
17. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
18. Do wniosku załączam:
1) oświadczenia Nr 1 i nr 2 zgodnie z wzorami,
2) oświadczenie Nr 3 o braku możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub
ciepłowniczej,*5
3) 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.
……………………………………..
………………………………………
Podpis Wnioskodawcy
/wszyscy współwłaściciele/
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia...........................................................
Objaśnienia:
*1- właściwe podkreślić,
*2 - dotyczy dotacji na zakup ekologicznego urządzenia ogrzewczego,
*3 - dotyczy dotacji na instalację 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) dotacja nie może obejmować kosztów realizacji poniesionych przed rozpatrzeniem
wniosku, jego zaopiniowaniem i zawarciem umowy,
2) przed zawarciem umowy o wypłatę dotacji należy przedłożyć, fakturę pro forma,
umowę albo inny dokument potwierdzający wysokość planowanych kosztów
inwestycji,
3) dotacji nie udziela się, jeżeli po zrealizowaniu inwestycji objętej wnioskiem,
w budynku pozostanie jakiekolwiek nieekologiczne urządzenie (system) ogrzewające
budynek albo ogrzewające budynek i podgrzewające wodę użytkową w budynku
4) 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,
5) warunkiem wypłaty dotacji jest przedłożenie do dnia 30 listopada danego roku
wszystkich dokumentów potrzebnych do rozliczenia dotacji.
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 znana jest mi*/nam* treść uchwały Nr XLIV/31/2021
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ograniczenia niskiej emisji
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2021 r. poz. 1068).
………………………………….
Podpis Wnioskodawcy
/wszyscy współwłaściciele/
Ostrowiec Świętokrzyski., dnia...........................................................

*właściwe podkreślić

Oświadczenie Wnioskodawcy (Nr 2)*
Oświadczam*/ oświadczamy*, że:
1) do dnia złożenia wniosku nie uzyskałem/*nie uzyskaliśmy* z budżetu Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski jakichkolwiek środków na dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji w zakresie ograniczania niskiej emisji realizowanej w budynku,
którego dotyczy wniosek,
2) nie uzyskałem/*nie uzyskaliśmy*, nie ubiegam się*/nie ubiegamy się* i nie będę*/
nie będziemy* się ubiegać o dofinasowanie realizacji inwestycji objętej wnioskiem
z innych środków publicznych, w tym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i gospodarki Wodnej.

……………………………………..
………………………………………
Podpis Wnioskodawcy
/wszyscy współwłaściciele/

Oświadczenie Wnioskodawcy Nr 3
dotyczy dotacji na zakup ekologicznego urządzenia ogrzewczego w postaci kotła na
paliwa stałe (biomasa)
Oświadczam*/oświadczamy*, że inwestycja zostanie wykonana na terenie, gdzie nie ma
dostępu do sieci gazowej ani ciepłowniczej.

……………………………………..
………………………………………
Podpis Wnioskodawcy
/wszyscy współwłaściciele/

*właściwe podkreślić

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działający
przy pomocy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z siedzibą mieszczącą się pod
adresem: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, tel. +48 41 26 72 100 –
zwany dalej „Administratorem”.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
adresu email: iod@um.ostrowiec.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadań publicznych Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski określonych, w szczególności, ustawą z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), a także innymi przepisami
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo

wniesienia

skargi

do

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.

