
7. Wojewodztwo6. Kraj

TUADRES4> '•:••^•':>••<••-• -•-••i*"^ : -:*----' t-••:••-. •,r-.-......    ,. ^^r.,.-,-^

> ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy b^d^cego osob^ fizyczn^)
^ SIEDZIBY ( w przypadku wnioskodawcy nieb^d^cego psob^ fizyczn^ )

/   NIP:/ REGON:
5. Identyfikator:3)

PESEL:

i  ^Bi3 DANE IDENTYJlKACYJONjE

3. Skiadaj^cy wniosek:

D osoba fizyczna
D wspolnota mieszkaniowa
?osoba prawna
?przedsi^biorca
D jednostka sektora finansow publicznych b^d^ca gminn^ lub powiatowt^ osob^ prawn^

2. Fomia wladania nieruchomosci^:
D wlasnosc

D wspolwlasnosc
D uzytkowanie wieczyste
D najem
D zarz^jd
D uzytkowanie
CJ inny tytul prawny1'

B.I FORMA WEADANIANIERUCHOMOSCI4
UWAGA: nalezy zaznaczyc wlasciw^ kratk^ poprzez postewienie zna^tu ,,X"

1. Organ wfosciwy do przyj^cia wniosku:

Wojt Gminy Tarnowo Podgorne
Ul. Poznanska 115
62-080 Tarnowo Podgorne

WNIOSEK
O UDZIELENTE DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE

KOSZTOW WYMIANY ZRODEE CIEPI ,A W RAMACH OGRANICZANIA NISKIEJ
EMISJ1 NA TEREN1E GMINY TARNOWO PODGORNE.

Zatacznik nr 1
do Uchwaly Nr XXXII/488/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgdme

zdnia27wrze^nia2016r.

POTWIERDZENIE WPLYWU



34. Nowe zrodlo ogrzcwania:
D ogrzewanie gazowe

D ogrzewanie elektryczne
(~l ogrzewanie olejowe

33. Inibrmacja dotycz^ca powierzchni przeznaczonej na prowadzenie dzialalno^ci j

m2

C.4 INFORMACJA O POWIERZCHNI BUDYNKU/LOKAtU OBJ^TEGO WNIOSKm^^̂
FRZEZNACZONEGO NAPROWADZENIE DZIALALNOSCIGOSPODARCZEJ:
TTWAGA: wvpefaiaia podmiotv. ktore w polu 32 zaznaczv^v odpowiedz ..tak".

32. Informacja czy w budynku/lokalu obj^tym wnioskiem prowadzona jest  dziaialno^c gospodarcza, w tyn
dzialalnosc prowadzona w zakresie podstawowej produkcji produktow rolnych oraz produkcji, przetwdrstwa;

D tak
? nie

C.3 INEORMACJADOTYCZ^CAPROWADZENIADZIAEALNOSCI GOSPOD
W BUDYNKU/LOKALU OBJ^TYM WNIOSK1EM

iAGAi nalezy zaznaczyc wlasciwq kratk^ poprzez postawienie znaku ,,X"

31. Rodzaj budynku obj^tego wntoskiem:

D budynek wolnostoj^cy nieb^d^cy budynkiem wielolokalowym lub jego cz^sc
? lokal mieszkalny
n inny

fC.2 RODZAJ BUDYNKU OBJ^TEGO WNIOSKEEM" ""^^•^1 ^:^'^'

UWAGA: nalezy zaznaczyc wlasciw^ kratk poprzez pos^^wieni^ zpaku ,^'\^w

30.

TARNOWO PODGORNE

C.I ADRES NIERUCHOMOSCI

ZROJt^^LO •illE.li'

25. Poczta

22.NrlokaIu21.Nrdomu

lS.Powiat

24. Kod pocztowy

20. Ulica

17. Wojewodztwo

23. Miejscowos6

19. Gmina

16. Krai

B.5 ADRES i>6 KORESPONDENCJl "' '^ " '' ^ ^"'"^ ^'"  ''''' " -'" ^^' ^'•••••• "r^^^f

UWAGA: Pola nalezy wypetnic tylko wowczas, gdy adres do korespondencji jest inny niz adre|
siedziby/zamieszkaniasktadaj^cego wniosek       ^:i t.in,"'!i;,    •   •      \ ••'• <-• -•••-•^ .• ^' r̂ i •   ^^t

15. Poczta14. Kod pocztowy13. Miejscowo^



39. Numer telefonu kont^

38. Oswiadczam, ze zadanie polegaj^ce na wymianic systemu ogrzewania w^glowego na ekologiczr

? b?dzie finansowane z innych bezzwrotnych zrodel
D nie b?dzie finansowane z innych bezzwrotnych zrodel

17. Informacja dotycz^ca zal^cznikow, ktore znstaiy zal^czone do wniosku o udzielenie dotacji:
harmonogram rzeczowo- finansowy zadania
dokument potwierdzaj^cy prawo do dysponowania nieruchomoSci^6^
pisemna zgoda wlaSciciela lub wlascicieli nieruchomosci do wyst?powania z wnioskiem

udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzieleniu dotacji oraz rozticzenia dotacji (dotyczy
odmiot6w, o ktorych mowa w 4 ust. 2 uchwaly Nr XXXII/488/2016 Rady Gminy Tarnowo

3odg6rne z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na fmansowanie
ub dofinansowanie kosztow wymiany zrodel ciepla w ramach ograniczania niskiej emisji n;
erenie Gminy Tarnowo Podgorne.

•pelnomocnictwo do reprezentowania w post?powaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy
udzielenie dotacji oraz rozliczenia dotacji (dotyczy sytuacji, w ktorych tytul prawny do budynku

nieszkalnego lub lokalu mieszkalnego przysluguje wi?cej niz jednemu podmiotowi,
letnomocnictwo zal^czaj^ podmioty, o ktorych mowa w 4 ust. 3 uchwaly Nr XXXII/488/2016
lady Gminy Tarnowo Podgorne z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
;elowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztow wymiany zrodel ciepta w ramach
igraniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tamowo Podgorne.

uchwata powotuj^ca zarz^d lub umowa powierzaj^ca zarz^dzanie nieruchomosci^ zarz^dcy -
lodmiot reprezentuj^cy wspolnot? mieszkaniow^7^

zgoda wlascicieli wchodz^cych w sklad wspolnoty na zmian? ogrzewania, wyrazon^ w formie
hwaly7^
zestawienie lokali obj?tych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich wlascicieli,

oswiadczone przez zarz^dc?7^

zaswiadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy
'e minimis w rybolowstwie jakie podmiot otrzymal w roku, w ktorym ubiega si? o pomoc, oraz
/ ci^gu dwoch poprzedzaj^cych go lat podatkowych, albo oswiadczenie o wielkosci pomocy
•minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybolowstwie otrzymanej
tym okresie, albo o^wiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie8-9)
formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj^cy si? o pomoc de minimis

•odny z wzorem okreslonym w rozporz^dzeniu Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r.
sprawie zakresu inforraacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj^cy si? o pomoc de minimis

)z. U. Nr 53, poz. 311 z pozn. zm.)8)

formularz  informacji    przedstawianych  przez  podmiot   ubiegaj^cy  si?  o  pomoc
•minimis w rolnictwie lub rybolowstwie zgodny z wzorem okreslonym w rozporz^dzeniu Rady
inistrbw z dnla 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji skladanych przez podmioty ubiegaj^ce

si? o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybolowstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)9)



* Niepotrzebne skre^lic

91 Obowi^zek zal^czenia dokumentow dotyczy przedsi?biore6w ubiegaj^cych si? o dotacj? stanowi^c^ pomoc de

min'tmis w rolnictwie lub rybolowstwie prowadz4cych dzi^alno^d w zakresie podstawowej produkcji produktow
rolnych oraz produkcji, przetworstwa i wprowadzania do obrotu produktdw rybotdwstwa i akwakultury.

v ubiegaj^cych si^ o dotacj? stanowi^c^ pomocs> Obowi^zek z^^czenia dokumentdw dotyczy przedsi?bioi

11 Przez inny tytul prawny nale^y rozumied korzystanie z nieruchomo^ci na podstawie dowolnego lytuta prawnego np.
dzierzawa, uzyczenie.

2) Pehi^ nazw? nalezy podac w przypadku podmiotu b?d^cego: wspdlnot^ tnieszkanio
lub jednostk^ sektora finansdw publicznych b?d^cych gminii4 lub powiatow^ osob^ pra
W przvpadku. edv wniosek sklada pelnomocnik nalezy poda^ dane identvfikacvine pelnomocnika.

3' Identyfikatorera jest: PESEL — w przypadku wnioskodawcdw b^d^cych osobami fizycznymi obj^tymi rejestrem
PESEL nieprowadz^cych dziatalno^ci gospodarczej lub nieb^d^cych zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towardw i ushig; NIP/REGON — w przypadku pozostalych podmiotdw podlegaj^cycb obowi^zkowi ewidencyjnemu.

4> W praypadku, gdv wniosek sldada pehiomocnik nalezv podad adres zamieszkania lub siedzibv pelnomocnika.

5' Pole nalezy wypebiid tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy pojedynczego lokalu, w ktorym nast^pi wymiana
systemu ogrzewania w^glowego na ekologiczne zrodlo ciepla.

*' W przypadku, gdy podmiot skladaj^cy wniosek nie jest wta^cicielem budynku nalezy dol^czyc pisemn^ zgod^
wlaiciciela budynku na wykonanie wymiany systemu ogrzewania w sposob okre^lony we wniosku.

7) Obowi^zek zatqczeuia dokumentu dotyczy podmiotdw wskazanych w 4 ust. 4 uchwaly Nr XXXII/488/2016 Rady
Gminy Taraowo Podgorne z dnia 27 wrzesnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub
dofinansowanie kosztdw wymiany zrddei clepta w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo
Podgorne.

OBJASNIENIA

41. Czytelny podpis {z podaniem imienia i nazwiska)


