
Załącznik nr  1 
do Zarządzenia Nr 116..2022

Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia  11 maja 2022 r.

.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NAZWĄ „CZYSTE CIEPŁO” 
NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ SŁUŻĄCYCH LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI

SZKODLIWYCH SUBSTANCJI I OCHRONIE POWIETRZA W 2022 ROKU

BUDYNKI INNE NIŻ WIELOLOKALOWE ORAZ LOKALE

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA WNIOSKU

Burmistrz Miasta Złotowa
al. Piasta 1
77-400 Złotów

DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK

FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”

□ własność
□ współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
□ najem
□ zarząd
□ inny tytuł prawny 1)..........................................................................................................................................

SKŁADAJĄCY WNIOSEK
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”

□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ przedsiębiorca
□ jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną
□ inny - …...........................................................................................................................................................

DANE IDENTYFIKACYJNE

Imię i nazwisko / Pełna nazwa2)*

Identyfikator:3)

PESEL:.........................................../NIP:.........................................../REGON:..................................

Numer telefonu kontaktowego oraz email (dobrowolne w celu przyspieszenia kontaktu):

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

ADRES4)

□ SIEDZIBY (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną)
□ ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną)

Kraj Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta



ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby/zamieszkania
składającego

Kraj Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

DANE  DOTYCZĄCE  BUDYNKU  INNEGO  NIŻ  WIELOLOKALOWY  LUB  JEGO  CZĘŚCI  (LOKALU),
W  KTÓRYM  NASTĄPI  WYMIANA  ŹRÓDŁA  OGRZEWANIA  WĘGLOWEGO  NA  EKOLOGICZNE
ŹRÓDŁO CIEPŁA

ADRES NIERUCHOMOŚCI

Gmina
MIASTO ZŁOTÓW

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

RODZAJ BUDYNKU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”

□ budynek wolnostojący niebędący budynkiem wielolokalowym
□ lokal w budynku wolnostojącym niebędącym budynkiem wielolokalowym

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PROWADZENIA  PRZEZ  UBIEGAJĄCEGO  SIĘ  O  DOTACJĘ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BUDYNKU/LOKALU OBJĘTYM WNIOSKIEM
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”

□ tak
□ nie 

INFORMACJA O BUDYNKU/LOKALU OBJĘTYM WNIOSKIEM:

Rok budowy budynku lub orientacyjny wiek (w latach): ……………………………
Informacja dotycząca powierzchni budynku/lokalu objętego wnioskiem:
Łączna powierzchnia użytkowa …........................ m2, w tym powierzchnia ogrzewana …………………… m2

w tym:
powierzchnia budynku/lokalu przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej ….......…................ m2

INFORMACJA O POSIADANYCH SYSTEMACH OZE:

Budynek posiada systemy OZE:
□ tak
□ nie 
UWAGA: jeśli zaznaczono odpowiedź tak, należy wymienić jakie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMACJA O POSIADANYM ŚWIADECTWIE CHARAKTERYSTYKI  ENERGETYCZNEJ:

Budynek/lokal posiada świadectwo charakterystyki energetycznej:
□ tak
□ nie 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA 
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”

□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
□ podłączenie do sieci gazowej
□ zakup kotła gazowego
□ zakup kotła olejowego
□  zakup  urządzenia  grzewczego  opartego  na  odnawialnych  źródłach  energii  (należy  podać  jakiego)……………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..……....



INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDOWANEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA WĘGLOWEGO:

Likwidowane źródło ogrzewania:
□ piec kaflowy - ….......... szt.
□ kocioł c.o. - ….............. szt.
□ kominek - ……………. szt.
□ inne (podać jakie oraz ilość) - ….........................................................................................................................................

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA DOTACJA:

Nazwa banku:

Numer rachunku:

ZAŁĄCZNIKI:
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”

□ dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością5)

□ pisemna zgoda właściciela lub właścicieli nieruchomości do występowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, zawarcia
umowy o udzielenie dotacji oraz rozliczenia dotacji (dotyczy podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4 uchwały
Nr XXXIX.287.2022 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie  zadań służących likwidacji
niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2022 roku)

□ pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz
rozliczenia dotacji 

□ zaświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie jakie
podmiot  otrzymał  w  roku,  w  którym  ubiega  się  o  pomoc,  oraz  w  ciągu  dwóch  poprzedzających
go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de mnimis w rolnictwie oraz pomocy
de  minimis  w  rybołówstwie  otrzymanej  w  tym  okresie,  albo  oświadczenie  o  nieotrzymaniu  takiej  pomocy
w tym okresie6,7)

□  formularz  informacji  przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający  się  o  pomoc  de  minimis zgodny  ze  wzorem
określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)7)

□  oświadczenie o  wysokości  dochodu brutto  za rok podatkowy 2020 (dot.  osób ubiegających się  o podwyższony
poziom dofinansowania)

□ świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu – jeśli posiada

□ poświadczona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopia deklaracji podatkowej za rok podatkowy 2020
wszystkich  członków gospodarstwa domowego  z  potwierdzonym wpływem do właściwego urzędu  skarbowego  lub
oryginał  zaświadczenia  z  urzędu  skarbowego  (z  terminem  ważności  3  miesiace  od  daty  wystawienia)  -
(dot. osób ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania)

□  formularz  informacji  przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający  się  o  pomoc  de  minimis w  rolnictwie
lub  rybołówstwie  zgodny  ze  wzorem  określonym  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  11  czerwca  2010  r.
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.
U. Nr 121, poz. 810)7)  

□ w przypadku zmiany źródła ogrzewania:
– prawomocne pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji  gazowej;
- pisemne zapewnienie przedsiębiorstwa ciepłowniczego o uruchomieniu dostawy ciepła w budynku w roku 2022

□ dokumentacja fotograficzna kotłowni objętej przedsięwzięciem



OŚWIADCZENIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”

Oświadczam, że zadanie polegające na wymianie systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła:
□ będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł
□ nie będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł

Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

 ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA
1. Przez  inny  tytuł  prawny  należy  rozumieć  korzystanie  z  nieruchomości  na  podstawie

dowolnego tytułu prawnego np. dzierżawa, użyczenie.
2. Pełną nazwę należy podać w przypadku podmiotu będącego: osobą prawną, przedsiębiorcą

lub jednostką sektora  finansów publicznych będącą gminną lub powiatową osobą prawną.
W  przypadku,  gdy  wniosek  składa  pełnomocnik  należy  podać  dane  identyfikacyjne
pełnomocnika.

3. Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi
objętymi  rejestrem  PESEL  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  lub  niebędących
zarejestrowanymi  podatnikami  podatku od towarów i  usług;  NIP/REGON – w przypadku
pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

4. W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać adres zamieszkania lub siedziby
pełnomocnika.

5. W  przypadku,  gdy  podmiot  składający  wniosek  nie  jest  właścicielem  budynku  należy
dołączyć pisemną zgodę właściciela budynku na wykonanie wymiany systemu ogrzewania
w sposób określony we wniosku.

6. Obowiązek  załączenia  dokumentów  dotyczy  przedsiębiorców  ubiegających  się  o  dotację
stanowiącą pomoc de minimis.

7. Obowiązek załączenia dokumentów przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą
pomoc  de  minimis w  rolnictwie  lub  rybołówstwie  prowadzących  działalność  w  zakresie
podstawowej  produkcji  produktów  rolnych  oraz  produkcji,  przetwórstwa  i  wprowadzania
do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.  
   

* Niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016
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 (dalej: RODO), informuję, że:
1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Urząd  Miejski  w  Złotowie  z  siedzibą  w  Złotowie,
al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2.  Przedstawicielem  administratora  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Złotowa  Pan  Adam  Pulit,
al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal e-mail: bhp@onet.pl
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO odbywać się będzie w celu
rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczenia wykorzystania udzielonej dotacji celowej z budżetu
Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Powietrze” na dofinansowanie zadań służących likwidacji  niskiej
emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2021 roku. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być
innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane
zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Organu  Nadzorczego  gdy  uzna  Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  realizacji  celów  -  wynika  z  ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), a ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

mailto:urzad@zlotow.pl
mailto:urzad@zlotow.pl


Załącznik do wniosku:

1)   Oświadczenie   

Oświadczenie 
o  wysokości dochodu brutto  za rok podatkowy 2020

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

zamieszkały (a)

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

(miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymujący (a) się dowodem osobistym …………………………………….……………………………

(seria i nr)

niniejszym oświadczam, iż dochód brutto za rok 2020 wyniósł mniej niż 1200,00 zł

W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzi ……………………….osób, zamieszkujących pod

adresem na którym zostanie przeprowadzona inwestycja, tj……………………………………………….

Oświadczam, także że:

1) prawdziwość powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.

uprzedzona(y) o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany z

treścią art. 233 par. 1 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1444 z późn. zm.) która brzmi: „kto

składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu lub w innym postępowaniu prowadzonym

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do

lat 3”

…………………………………, dnia ……………………….. r. …………………………………

(miejscowość) Podpis Wnioskodawcy


