
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/533/2017  
Rady Miasta Racibórz 
z dnia 20 grudnia 2017r.

WNIOSEK

o udzielenie dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta
Racibórz na lata 2018-2028  realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych

niekwalifikujących się do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych

CZĘŚĆ  I  - wypełniana przez Inwestora  

1. Nazwisko i imię.............................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania .....................................................................................................................................

3. Adres zadania................................................................................................................................................

4. Telefon kontaktowy1.....................................................................................................................................

5. Rodzaj zadania planowanego do realizacji2:
1) wymiana starego źródła ciepła na:

‒ węzeł cieplny zasilany z sieci ciepłowniczej

‒ kocioł gazowy

‒ kocioł na paliwa płynne: olejowe, na gaz LPG,

‒ źródło ciepła zasilane energią elektryczną............................................

‒ inne ............................................................

2) zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii;

‒ kolektory słoneczne

‒ pompa ciepła          

Oświadczam,  iż  zapoznałem  się  z  treścią  uchwały  nr XXXV/533/2017 Rady  Miasta  Racibórz

|z  dnia  20  grudnia  2017r.  w  sprawie  Regulaminu  udzielania  dotacji  na  zadania  ujęte

w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028  realizowane w

budynkach  niemieszkalnych i mieszkalnych niekwalifikujących się do dofinansowania przy udziale

środków zewnętrznych  i przyjmuję warunki w niej  określone. 

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

(podpis Inwestora)

Oświadczam, że:

korzystałem w  roku  ......................../nie  korzystałem  wcześniej2 w  tym  samym  budynku/lokalu 
z dotacji na wymianę źródła ciepła 
korzystałem w roku ......................../nie korzystałem wcześniej2 z dotacji na termomodernizację tego
budynku
korzystałem  w  roku  ......................../nie  korzystałem  wcześniej2 w  tym  samym  budynku/lokalu  
z dotacji na zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii

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

(podpis Inwestora)

1 Podanie danych jest dobrowolne
2     Niepotrzebne skreślić



Oświadczam, że będę/nie będę korzystać z innych bezzwrotnych źródeł finansowania

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

(podpis Inwestora)

Administratorem Danych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.
Celem zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych jest realizacja sprawy, której wniosek dotyczy.
Dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek ten wynika z przepisów prawnych w oparciu o
które sprawa jest realizowana.
W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przysługuje Panu/i prawo  dostępu  do  treści
przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z ww. informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

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

(podpis Inwestora)

Załączam  3  :  

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku lub lokalu;

2) dane istniejących źródeł ciepła;

3) dane obiektu budowlanego;

4) zgodę administratora/zarządcy budynku;

5) zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/ /decyzję o pozwoleniu na 

budowę/oświadczenie, że zgłoszenie robót budowlanych i decyzja o pozwoleniu na budowę nie są 

prawem wymagane3;

6)  dokument określający typ wybranego urządzenia/ powierzchnię czynną kolektorów słonecznych3;

7)  certyfikat zgodności z normą ......................................nr ..............................z dnia.............................

8) dokument określający współczynnik efektywności COP pompy ciepła

9) inny dokument3 .....................................................................................................................................

 (jaki? )

(pkt 6-7 dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą):

10) kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de
minimis w rybołóstwie /  oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis / oświadczenie o
nieotrzymaniu  pomocy  de  minimis3 -  w  okresie  bieżącego  roku  kalendarzowego  oraz  dwóch
poprzedzających lat kalendarzowych,

11) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa
załącznik do rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.  w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn.
zm.).

Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe 

Racibórz, dnia  ..........................               ........................................
(podpis Inwestora)

3     Niepotrzebne skreślić



CZĘŚĆ II -  wypełniana przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMR

1. Wniosek spełnia wymogi formalne/ nie spełnia wymogów formalnych

2. Uwagi ..................................................................................................................................................... .

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

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

data ....................................                                                                              …........................................... 

(podpis )

3. Zawarte umowy:

1) wymiana starego źródła ciepła

- numer  ............................. data................................termin realizacji................................

2) zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii 

- numer  ............................. data................................termin realizacji................................

4. Potwierdzenie zakończenia realizacji zadania: 

1) wymiana starego źródła ciepła

data ....................................                                                             …........................................... 

(podpis )

2) zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii 

data ....................................                                                               …........................................... 

(podpis )

5. Zatwierdzenie  przyznanego dofinansowania  do wypłaty:

1) wymiana starego źródła ciepła - kwota .........................................

data ....................................                                                               …........................................... 

(podpis )

2) zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii - kwota ..........................

data ....................................                                                               …........................................... 

(podpis )

6. Kontrola trwałości:

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

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

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

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

data ....................................                                                               …........................................... 

(podpis )



Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku lub lokalu

Ja, niżej podpisany(a)........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dotację)

zamieszkały(a) ......................................................................................................................................................
(adres)

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania  budynkiem/lokalem4 nr Księgi Wieczystej.........................

położonym  w Raciborzu  przy  ulicy……..........................................……...…………………………………….

z tytułu:

1)  własności,

2)  współwłasności ...........................................................................................................................................

                                                    (wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

   oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót objętych wnioskiem o dotację

3)  użytkowania wieczystego…………………………………… ……………………………………..………

4)  trwałego zarządu5…………………………………………….……………………………………………..

5) ograniczonego prawa rzeczowego6………………………………………..………………………………..

6)  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienie  do  wykonywania  robót  i  obiektów

budowlanych4………………………….…………………………………………………….………………

wynikające  z  następujących  dokumentów  potwierdzających  powyższe  prawo  do  dysponowania

nieruchomością na cele    budowlane4………………………………………………………………………

7)……………………………………………………………………….……..……………….………………...

(inne)

   ...................................................                      .................................................................................
              (miejscowość, data)                                                                                        (podpis)

4     Niepotrzebne skreślić
5     Należy wskazać właściciela nieruchomości.
6     Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością.

   



DANE ISTNIEJĄCYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 1. Źródła ogrzewania:

 1.1. Rodzaj................................................................................................

producent …................................................... typ .................................. moc ............................

rok produkcji.............................................

posiadany certyfikat energetyczno-emisyjny nr.......................................................... wydany 

przez..............................................................................................................................................

udział w pokryciu sezonowego zapotrzebowania na ciepło ..................................%

rodzaj stosowanego paliwa........................................................roczne zużycie ........................

rodzaj stosowanego paliwa........................................................roczne zużycie ........................

 1.2. Rodzaj................................................................................................

producent …................................................... typ .................................. moc ............................

rok produkcji.............................................

posiadany certyfikat energetyczno-emisyjny nr.......................................................... wydany 

przez..............................................................................................................................................

udział w pokryciu sezonowego zapotrzebowania na ciepło ..................................%

rodzaj stosowanego paliwa........................................................roczne zużycie ........................

rodzaj stosowanego paliwa........................................................roczne zużycie ........................

   



 2. Źródła ciepłej wody użytkowej:

 2.1. Rodzaj...............................................................................................

producent …................................................... typ .................................. moc ............................

rok produkcji.............................................

użytkowane całosezonowo/w sezonie letnim/zimowym7

 2.2. Rodzaj................................................................................................

producent …................................................... typ .................................. moc ............................

rok produkcji.............................................

użytkowane całosezonowo/w sezonie letnim/zimowym7

 2.3. Rodzaj................................................................................................

producent …................................................... typ .................................. moc ............................

rok produkcji.............................................

użytkowane całosezonowo/w sezonie letnim/zimowym7

Uwagi ......................................................................................................................................................

data ....................................                                                               …........................................... 

(podpis )

7  Niepotrzebne skreślić

   



DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO- BUDYNEK 

 1. Rodzaj budynku .............................................................................................

 2. Powierzchnia użytkowa budynku ...........................................m2  w tym na:

 2.1. cele mieszkalne ...............................................................................m2

 2.2. cele związane z prowadzoną działalnością  ..................................m2

 3. Powierzchnia ogrzewana budynku .........................................m2 w tym na:

 3.1. cele mieszkalne ...............................................................................m2

 3.2. cele związane z prowadzoną działalnością  ..................................m2

 4. Kubatura.............................................m3

 5. Liczba mieszkańców...........................

 6. Rok budowy .......................................

Uwagi ......................................................................................................................................................

data ....................................                                                               …........................................... 

(podpis )

   



DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO- LOKAL 

 1. Rodzaj lokalu ...................................................................................................

 2. Powierzchnia użytkowa lokalu ...........................................m2  w tym na:

 2.1. cele mieszkalne ...............................................................................m2

 2.2. cele związane z prowadzoną działalnością  ..................................m2

 3. Powierzchnia ogrzewana lokalu .........................................m2 w tym na:

 3.1. cele mieszkalne ...............................................................................m2

 3.2. cele związane z prowadzoną działalnością  ..................................m2

 4. Kubatura.............................................m3

 5. Liczba mieszkańców..........................

Uwagi ......................................................................................................................................................

data ....................................                                                               …........................................... 

(podpis )

   


	WNIOSEK

