Urząd Miasta Żory
44-240 Żory
Al. Wojska Polskiego 25
WNIOSEK
dla Wnioskodawców będących przedsiębiorcami
o udzielenie dotacji na modernizację systemu grzewczego poprzez podłączenie budynku
do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla
Miasta Żory
I. DANE WNIOSKODAWCY
NIP.................................................................. REGON ...................................................................
Nazwa właściwego rejestru
.............................................................................................................................................................................
Numer właściwego rejestru (jeśli dotyczy)
............................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Nr telefonu.........................................................................................................................................................
II. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
WNIOSKODAWY (wypełnić jeżeli dotyczy)
Imię i nazwisko
…........................................................................................................................................................................
Zajmowane stanowisko
............................................................................................................................................................................
Nr telefonu.........................................................................................................................................................
III. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY (wypełnić jeżeli dotyczy)
Imię i nazwisko
…………………................................................................................................................................................
Adres do korespondencji
……………………….........................................................................................................................................
Nr telefonu
……...................................................................................................................................................................
Stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą (lub brak)
..............................................................................................................................................................….….....
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IV. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU
1. Adres modernizacji...........................................................................................................................
2. Rok przekazania budynku do użytkowania …………………………………………………….…….
3. Czy została przeprowadzona termomodernizacja budynku:
 tak, w którym roku ……………
 nie
4. Lokale i ich powierzchnia:
 ilość lokali………………………………………….
 powierzchnia lokalu użytkowego…………………m2
 całkowita powierzchnia budynku ………..……… m2
V. DANE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA:
1. Rodzaj, paliwo, producent, moc i rok produkcji istniejącego źródła ciepła:
………………………………………………………………………………………………………………
2. Istniejący sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej………………..………………..………….
3. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej po modernizacji………………………………………….
4. Planowany termin realizacji modernizacji (rok) …………………………………………….…………….
VI. INNE DANE:
Nr rachunku, nazwa banku Wnioskodawcy, na który ma zostać wypłacona dotacja:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Imię i nazwisko właściciela rachunku ………………………………….…………………………..
Wysokość dotacji zostanie ustalona zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Żory nr 229/XV/20 w
sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Żory na inwestycje związane
z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z
dnia 30 stycznia 2020 r.
ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z zał. nr 1 do wniosku;
W przypadku braku istniejącego źródła ciepła, oświadczenie dot. rodzaju istniejącego wcześniej źródła ciepła;
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa należy dołączyć:
1) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo winno jednoznacznie upoważniać do występowania w imieniu Wnioskodawcy w sprawie udzielenia dotacji celowej na
zadanie objęte niniejszym wnioskiem w ramach realizacji PONE na terenie miasta Żory;
2) dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu,
wypisu lub kopii (jeżeli jest wymagana). Zwolnienia od opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) oraz kol. 4 załącznika do ww. ustawy (zwolnieniu podlega m.in. pełnomocnictwo udzielone małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną wraz z niniejszym wnioskiem o udzielenie dotacji winien:
1) wskazać rodzaj oraz przeznaczenie pomocy, o którą się ubiega,
2) przedstawić wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de mini mis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie – jeżeli przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis,
3) przedstawić informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis na odpowiednim
formularzu określonym rozporządzeniem 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 ze zm.) – wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
wniosku,
4) przedstawić informacje o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych
sporządzane stosownie do formy rozliczeniowej,
5) złożyć oświadczenie dotyczące działalności w sektorze transportu drogowego – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do wniosku.
Oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do wniosku.
Projekt węzła cieplnego oraz, jeśli dotyczy, mieszkaniowego węzła cieplnego, tzw. logotermy.
Kalkulację kosztów realizacji zadania - kosztorys ofertowy, przygotowany na podstawie KNNR (wzorcowy kosztorys ślepy dostępny na stronie
internetowej www.bip.zory.pl) .
Kopie umów z PWiK Żory o przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

.....................................................
(Data )

....................................................................................
(Podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika)
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Załącznik nr 1 do wniosku
dla Wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
Ja/My niżej podpisany/a/ni1:
Imię i nazwisko osoby
ubiegającej się o
dofinansowanie albo osoby
uprawnionej
do reprezentowania osoby
prawnej ubiegającej się o
dofinansowanie

Seria nr dowodu
osobistego

Zamieszkały

Data i miejsce
urodzenia

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.
Dz.U.2019.1186 ze zm.), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością

oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka(i) nr ......................................................
na cele budowlane, wynikające z tytułu:
 własności,
 współwłasności
 inne (jakie?)……………………………………………………………………………...
 pełnomocnictwo (należy wypełnić część poniżej).
2

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia.....................................do reprezentowania

właściciela……………………………................................…………………………………...
(nazwa i adres właściciela)

upoważniające do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane w jego imieniu. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych, zamieszczonych powyżej.

...................................................
(miejscowość, data)
1

.................................................................................
(podpis wszystkich osób ubiegających się o dofinansowanie)

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie,
Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo.
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Załącznik nr 3 do wniosku
dla Wnioskodawców będących przedsiębiorcami

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Nazwa i adres przedsiębiorcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że prowadzę/ nie prowadzę działalność gospodarczą w sektorze transportu
drogowego.*

Dalsza część oświadczenia wypełniana jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze
transportu drogowego.

W odniesieniu do działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego prowadzę/
nie prowadzę* rozdzielność rachunkową** od pozostałej prowadzonej działalności gospodarczej.

…………………………………………
data i podpis

* Niepotrzebne skreślić.
** Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej
działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie
konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji,
o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351), zasad
prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów.
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Załącznik nr 4 do wniosku
dla Wnioskodawców będących przedsiębiorcami

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla
Miasta Żory i przyjmuję warunki w nim określone.
2. Korzystałem/ nie korzystałem* z dofinansowania na modernizację źródła ciepła
w budynku, którego dotyczy wniosek w …………….……. roku.
3. Budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego (oddany
do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane).
4. Zapewnię realizację zadania polegającego na podłączeniu budynku do sieci ciepłowniczej,
przy kwocie dotacji udzielonej przez Gminę w wysokości określonej uchwałą Rady Miasta
Żory ……………………. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta
Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie
udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z dnia ………………………
5. Z tytułu realizacji dotowanego zadania przysługuje/ nie przysługuje* mi możliwość
odliczenia podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia — dotacja nie
obejmuje kwoty brutto).
6. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości w trakcie realizacji umowy
o udzieleniu dotacji celowej objętej niniejszym wnioskiem, o fakcie tym niezwłocznie
poinformuję Urząd Miasta Żory.
7. Złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na:
1. Przeprowadzanie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte
Programem przed modernizacją i do 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
dokonano realizacji dofinansowanego zadania inwestycyjnego przez pracowników UM
Żory lub upoważnionych pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2. Przesunięcie terminu realizacji inwestycji na rok następny przypadku niezakwalifikowania
wniosku na deklarowany przeze mnie rok.

........................................
(podpis)

*Niepotrzebne skreślić
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