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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Świdnica na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w ramach programu KAWKA II z dnia 16 lutego 2017 r. 
Wniosek o udzielenie dotacji celowej dotyczący części wspólnej nieruchomości 

ze środków budżetu Miasta na wykonanie zadania służącego ochronie powietrza, obejmującego  trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym oraz instalację ogrzewania systemowego. 
 

Wnioskuję również o podłączenie ciepłej wody użytkowej          TAK        NIE    (zaznaczyć właściwe) 
I. Dane Wnioskodawcy/Wnioskodawców (należy podać dane wszystkich współwłaścicieli) 

Imię i nazwisko/ Nazwa podmiotu NIP i REGON Telefon 
1.                     

Adres zamieszkania/Adres siedziby Adres do korespondencji1 
1.             

II. Dane osoby reprezentującej Wnioskodawcę (dotyczy przedsiębiorców) 
Imię  i Nazwisko       Zajmowane stanowisko       

III. Dane Pełnomocnika (jeżeli ustanowiony) 
Imię i nazwisko PESEL Telefon 

                  
Adres zamieszkania Adres do korespondencji 

            
IV. Lokalizacja zadania (dane dot. przyłączanej nieruchomości) 

Adres podłączanej  nieruchomości:       
Nr Księgi Wieczystej Nieruchomości:       
Czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania, jest prowadzona działalność gospodarcza wg definicji unijnego prawa konkurencji2?  TAK     NIE 

V. Charakterystyka zadania 
Dane o budynku (dotyczy wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni) 
Kubatura budynku       Powierzchnia użytkowa       Rok budowy       
Ilość wszystkich lokali w budynku3/na klatce schodowej       
Jako pomieszczenie na węzeł cieplny wyznacza się:       

                                                 
1 Podać jeżeli inny niż zamieszkania/siedziby 
2 Działalnością gospodarczą, według rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., jest (rozumiane bardzo szeroko) oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), ponieważ działalność może mieć charakter gospodarczy, w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, także w przypadku gdy nie ma charakteru zarobkowego, czy też nie jest prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. 
3 W przypadku podłączania lokali z kilku klatek schodowych do jednego węzła cieplnego 
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Obecnie istniejące źródła ciepła na paliwo stałe - do likwidacji (jeżeli brak, należy wpisać 0 lub – ) 
Kotłownie lokalne szt.:       
Inne źródła (podać rodzaj i ilość):       

VI. Załączniki do wniosku 
 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis z KW) 
 Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Beneficjentów  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 
 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r - poz. 1543)  Oświadczenie o pomocy de minimis (Zał. Nr 4 do Ogłoszenia)  

 Uchwała wspólnoty w sprawie realizacji zadania (Zał. Nr 3 do Ogłoszenia)  Deklaracja wnioskodawcy w sprawie wyznaczenia pomieszczenia na węzeł cieplny wraz z załącznikiem graficznym4 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, w celu przeprowadzenia procedury udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, realizowane na terenie Świdnicy. Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie formularzu kontaktowym będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016r. poz. 922) Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, 2. Moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury udzielania i rozliczania dotacji celowej i nie zostaną udostępnione innym podmiotom (poza zaangażowanymi w realizację programu po zawarciu stosownej umowy). 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przeprowadzenia procedury udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych  w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922). 

 
Miejscowość, data:     Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców: 

                                                 
4 Rzut piwnic, szkic rozkładu pomieszczeń, wskazujący dokładną lokalizację pomieszczenia na węzeł cieplny. 


