
.....……..……………., dnia ………………

                Burmistrz Świebodzina

Wniosek o przyznanie dotacji na wymianę źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Świebodzin 

Część A

I. DANE WNIOSKODAWCY:

1. Imię i nazwisko / nazwa*: ….…….…………………………………………...……..….……

2. Adres: ………………………………………………………………….…………...….…..…

3. Nr NIP / nr REGON*: …………………………………………………….………..…...……

4. Telefon: ….…………………………………….…………………..….………………………

5. Forma prawna:

 osoba fizyczna               osoba prawna

           wspólnota mieszkaniowa                       przedsiębiorca

             inne…………………………………………………………………………………

6. Nazwa i numer rejestru KRS / CEDIG*: …………………………….……………..…..……

7. Data i numer wpisu do rejestru (ewidencji)*: ……………………….…….……….…..…….

8. Osoby upoważnione do reprezentowania: ……………………………….…………….…….

* dotyczy  osoby prawnej,   wspólnoty  mieszkaniowej,  przedsiębiorcy,  jednostki  sektora  finansów publicznych
będącej gminną lub powiatową osobą prawną (w przypadku obowiązku posiadania) 

II. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Adres: ………………………………………………………………………..…..……...……

2. Numer działki ewidencyjnej i obręb: ……………………………………..…….….…...……
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3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: 

własność współwłasność użytkowanie wieczyste

zarząd współużytkowanie wieczyste

4. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres wskazany powyżej):

1. Miejscowość 2. Kod pocztowy, poczta

3. Ulica 4. Numer domu/lokalu

5.  Rachunek bankowy do wypłaty dotacji w formie refundacji:

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: 
…………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa banku: 
…………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku:

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

6. Informacje dotyczące rodzaju obiektu objętego wnioskiem o wymianę źródeł ciepła: 

budynek jednorodzinny                      budynek wielorodzinny

7. Opis techniczny inwestycji:

7.1. Stan istniejący:

– powierzchnia ogrzewania [m2]: ………………………………..……

– liczba likwidowanych źródeł (pieców) [szt.]: ...…………….….……

– rodzaj obecnie użytkowanego pieca: …………………………………………………………

– rodzaj obecnie używanego paliwa podstawowego:

 drewno/pellet

węgiel kamienny 

węgiel brunatny

brykiety węgla kamiennego oraz ekogroszek

brykiety węgla brunatnego oraz ekogroszek

koks i półkoks (w tym gazowy)
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inne (jakie?) …………………………………………………………..…………………

– zużycie roczne obecnie używanego paliwa podstawowego: ……………….………………...

– rodzaj obecnie używanego paliwa dodatkowego:

 drewno/pellet

węgiel kamienny 

węgiel brunatny

brykiety węgla kamiennego oraz ekogroszek

brykiety węgla brunatnego oraz ekogroszek

koks i półkoks (w tym gazowy)

gaz

olej opałowy

energia elektryczna

inne (jakie?) …………………………………………………………..…………………

– zużycie roczne obecnie używanego paliwa dodatkowego: …………...………….…………...

– istniejąca instalacja Odnawialnych Źródeł Energii [OZE]: 

nie tak, rodzaj: …………………………………………….. 

7.2. Stan po modernizacji:

– rodzaj źródła ciepła po modernizacji:

 kocioł na paliwo stałe, spełniający wymogi ekoprojektu  (EcoDesigne)

kocioł na biomasę (pellet), spełniający wymogi ekoprojektu  (EcoDesigne)

kocioł na gaz ziemny, propan

kocioł na olej opałowy

ogrzewanie elektryczne

pompa ciepła

– moc kotła po modernizacji [kW]: …………………………………………………………….

– inne uwagi: ……...…………………………………………………………………………….

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

 8. Koszt realizacji zadania:

– planowany całkowity koszt zadania: ………………………..……….. zł

– wnioskowana kwota dofinansowania…………………………………………………….. zł

9. Planowana data rozpoczęcia i zakończenia zadania:
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- planowany termin rozpoczęcia zadania: ………………………………….

- planowany termin zakończenia zadania: …………………………………

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:

1. Oświadczam,  że  uzyskałem/am  lub  będę  się  ubiegał/a  o  dofinansowanie  przedsięwzięć  inwestycyjnych
z zakresu ochrony powietrza obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania, z innych bezzwrotnych środków
krajowych i/lub zagranicznych. 

nie tak,

rodzaj przedsięwzięcia: ….………….………………………….. 

źródło finansowania/nazwa programu: ……….…..……………..

……………………………………………………………….......

2.  Oświadczam,  że  używane  dotychczas  źródło/a  ogrzewania  zostanie/ą  w  wyniku  realizacji  zadania
zdemontowane/trwale wyłączone z dalszego użytkowania. 
3. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym
 
Część B

1. W przypadku,  gdy  o  udzielenie  dotacji  ubiega  się  przedsiębiorca,  tj.  podmiot  prowadzący  działalność
gospodarczą w rozumieniu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji  celowej  na dofinansowanie kosztów
wymiany  źródeł  ciepła  w  celu  ograniczenia  zanieczyszczeń  powietrza  na  terenie  gminy  Świebodzin,  jest
on zobowiązany do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis tj:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie
otrzymał  w  roku  otrzymania   dotacji  oraz  w  dwóch  poprzedzających  go  latach  podatkowych,  albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

b)  informacji  niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis dotyczących w szczególności wnioskodawcy 
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, której zakres został określony w rozporządzeniu
Rady  Ministrów  z  29  marca  2010r. w  sprawie  zakresu  informacji  przedstawionych  przez  podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
informujemy, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 
Świebodzin;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:iod@um.swiebodzin.pl
lub pisemnie na adres Administratora:
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu:  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących
na  Urzędzie  Miejskim w Świebodzinie  oraz  Gminie  Świebodzin,  realizacji  umów zawartych  z  kontrahentami
Gminy  Świebodzin,  w  pozostałych  przypadkach  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  wyłącznie
na  podstawie  wcześniej  udzielonej  zgody  w  zakresie  i  celu  określonym  w  treści  zgody  na  podstawie
obowiązujących  przepisów  prawa,  zawartych  umów  oraz  na  podstawie  udzielonej  zgody;
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4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne  lub  działające  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty,  które na podstawie stosownych umów
podpisanych  z Urzędem Miejskim w Świebodzinie  bądź  Gminą Świebodzin  przetwarzają  dane osobowe dla
których Administratorem jest Burmistrz Świebodzina;
5.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji  międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7.  Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa
się  na  podstawie  zgody),  którego  dokonywano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem;
8.  Ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie  zgody osoby,  której  dane dotyczą.  Podanie  przez Panią/Pana danych
osobowych jest  obowiązkowe,  w sytuacji,  gdy przesłankę przetwarzania  danych osobowych stanowi  przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa. 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (KOPIE WRAZ Z ORYGINAŁAMI DO WGLĄDU):

wpis do właściwego rejestru wskazujący podstawę działalności podmiotu ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do złożenia wniosku i podpisania umowy,

jeśli zadanie tego wymaga – potwierdzona kopia decyzji pozwolenia na budowę wydana przez Starostę
Świebodzińskiego,  opatrzona  klauzulą,  że  decyzja  stała  się  ostateczna  lub  kopia  zgłoszenia  zamiaru
wykonania robót  budowalnych nie wymagających decyzji  o pozwoleniu na budowę potwierdzona datą
wpływu do Starosty  Świebodzina wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu,

w  przypadku  wspólnoty  mieszkaniowej  lub  lokalu  mieszkalnego  w  budynku  wielorodzinnym  należy
dołączyć  uchwałę  wspólnoty  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  zadania  i  dysponowanie
nieruchomością  
na cele budowlane w zakresie realizacji przebudowy systemu grzewczego,

   oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości (załącznik nr 1 do wniosku),

     oświadczenia (załącznik nr 2 do wniosku),

oświadczenie właściciela o posiadanym prawie do nieruchomości (załącznik nr 3 do wniosku),

w inne: ………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 1 do wniosku 
o przyznanie dotacji 

na wymianę źródeł ciepła

....................................................                                                                ……………………., dnia ……………..
(imię i nazwisko współwłaściciela)

……………………………........

…………………………………

(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

Będąc współwłaścicielem nieruchomości zlokalizowanej 

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

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

(adres nieruchomości nr działki)

świadomy praw i obowiązków wynikających ze współwłasności  oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację 

przez …………………………………………………………………...............................................................................

(nazwa /imię i nazwisko wnioskodawcy)

zadania bezpośrednio związanego z wyżej wymienioną nieruchomością polegającego na  wymianie źródła ciepła
w budynku mieszkalnym w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Świebodzin.

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

                                     (podpis współwłaściciela)
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Załącznik nr 2 do wniosku 
o przyznanie dotacji 

na wymianę źródeł ciepła

………………..…………………., dnia ………………………………

………………………………………………..
 (imię i nazwisko)

………………………………………………..

………………………………………………..
(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z zapisami Uchwały Nr XXIV/337/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie
Gminy  Świebodzin  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  z  31  grudnia  2020r.  poz.  3154)  oraz  zapisami  Uchwały
nr XXXIX/528/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z 28 lutego 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie  kosztów  wymiany  źródeł  ciepła
w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Świebodzin (Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego z 8 marca 2022r., poz. 524)

Oświadczam, że zgodnie z zapisem § 8 ww. uchwały nastąpi całkowita likwidacja dotychczasowego źródła
ciepła, które zostanie zastąpione nowym źródłem ogrzewania. 

………………………………………………………….
   Podpis/-y
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Załącznik nr 3 do wniosku 
o przyznanie dotacji 

na wymianę źródeł ciepła

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

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

(imię  i nazwisko wnioskodawcy)

 ….....................................………………............................................................................................ zamieszkały(a)

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

 (adres) 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków

jako działka(i) nr .….......................................... w obrębie ewidencyjnym …..............................................................

budynkiem  zlokalizowanym  w  …………………………………………………..……………………………  przy  ulicy

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

…………..………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
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