Kobyłka, dnia ............................
Nr i data wpływu do kancelarii

Burmistrz Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

WNIOSEK
o dofinansowanie w formie dotacji ze środków budżetu Miasta Kobyłka inwestycji
mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz racjonalne
gospodarowanie energią.
DANE OSOBOWE INWESTORA
(proszę wypełnić zgodnie z dokumentem tożsamości)
INWESTOR
Imię / Imiona
Nazwisko
Nr PESEL
Seria i nr dokumentu
tożsamości
Dane adresowe – adres
zameldowania na pobyt stały

Dane adresowe – adres do
korespondencji 1 (proszę
wypełnić w przypadku innego
adresu niż zameldowania)
E-mail
Nr telefonu

Seria i Nr ……………………………………………………….
ul. ………………………………………………nr domu …………….
Miejscowość:…………………………………………………….
Kod pocztowy: …………………………………………………
ul. …………………………………………….. nr domu ……………
Miejscowość:…………………………………………………….
Kod pocztowy: …………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Miejscowość:

Powiat:
……………………….
Gmina:

…………………………
Ulica/nr domu:

……………………….

…………………………

Nr działki

………………………… obręb:

…………………………

Rok oddania
budynku do
użytkowania:

Pow. całkowita i
grzejna budynku
2
………………………… w m

……………………………

1 Wszelka korespondencja wysłana przez Urząd Miasta Kobyłka (Urząd) na wskazany adres będzie uznawana za doręczoną.

Opis stanu istniejącego winien zawierać:
.
Istniejące źródła ciepła:
1. dla potrzeb ogrzewania budynku …………………………………………………………………
2.

rodzaj nośnika energii i zużycie jego w skali roku ………………………………………………

3.

dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej………………………………………………

Rodzaj i grubość warstwy materiału wykorzystanego do ocieplenia budynku:
1.

stropu ………………………………………………………………………………………………

2.

ścian zewnętrznych/wewnętrznych…………………………………………………………………

3.

podłóg lub ściany fundamentowej ………………………………………………………………….

Zakres rzeczowy planowanej inwestycji powinien określać :
Zakres inwestycji, dane techniczne urządzeń, opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych,
planowane roczne zużycie paliwa

Planowany całkowity koszt inwestycji …………………………… (PLN)
Planowane źródła finansowania inwestycji:
1) ………………………………………………………….
2) …………………………………………………………..
3) ………………………………………………………….
Nazwa banku i numer rachunku Inwestora, na które mają być przekazane środki
z budżetu Miasta Kobyłka: …………………………………………………………………………….

UWAGA:
W przypadku istnienia między małżonkami wspólności ustawowej małżeńskiej konieczne będzie złożenie
podpisów obojga małżonków pod umową o dofinansowanie.

OŚWIADCZENIA INWESTORA:
1.

Oświadczam, że posiadam środki finansowe na zbilansowanie kosztów realizacji inwestycji.

2.

Oświadczam, że przy udzielaniu zamówień na realizację przedmiotowej inwestycji będę stosował/a zasady
równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp,
poprzez zawieranie umów w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna forma)
oraz przy zastosowaniu procedury rozeznania rynku.

3.

Oświadczam, że nieruchomość, na której jest/będzie realizowana inwestycja nie jest wykorzystywana
sezonowo.

4.

Oświadczam, że posiadam prawo do zrealizowania inwestycji na/w* ww. nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów, jako działka ew. nr………… obręb ……….
w Kobyłce, przy
ul.………………………… wynikające z tytułu:
a. własności*
b. współwłasności*
c. użytkowania wieczystego*
d. dzierżawy*
e. inne (wymienić)………………….
zgodnie z dokumentem (akt notarialny, odpis Księgi Wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo
do dysponowania nieruchomością itp.) …………………………………………………………….
(należy wpisać nazwę i nr odpowiedniego dokumentu)

5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia wniosku i realizacji
procedury udzielania dofinansowania ze środków Miasta Kobyłka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych.

6.

Wyrażam zgodę na dostarczanie wszelkiej korespondencji dotyczącej wniosku o dofinansowanie oraz
przyznanego dofinansowania na adres korespondencyjny lub mailowy ze skutkiem doręczenia.

7.

Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór korespondencji dostarczonej na podany przeze mnie
adres korespondencyjny lub mailowy i będę traktować ją, jako korespondencję skutecznie doręczoną.

8.

Wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne.

9.

Oświadczam, że zobowiązuję się do likwidacji starego/starych źródła/źródeł ciepła i udokumentowania
tego faktu kartą przekazania odpadu uprawnionej jednostce (dot. modernizacji kotłowni).

10. Na działce, na której ma być realizowana inwestycja prowadzę/nie prowadzę* i będę/nie będę* prowadził
działalności gospodarczej w rozumieniu właściwych przepisów przez okres trwałości projektu (tj. okres
nie krótszy niż 3 lat od dnia zakończenia inwestycji).
11.

Zobowiązuję się do eksploatacji realizowanej inwestycji zgodnie z instrukcją producenta urządzenia przez okres
nie krótszy niż 3 lat.

Dnia …………………….

…..….…………………………….
podpis Inwestora

UWAGA:
-

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie niniejszego wniosku, podpisanie każdej ze stron
przez osobę/osoby składającą/e oświadczenie woli w imieniu Wnioskodawcy/Wnioskodawców
oraz o załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie:
1. Prawomocne decyzje administracyjne, (jeśli są wymagane) tj.:
1) prawomocne pozwolenie na budowę,
2) zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem
Wnioskodawcy o nie wniesieniu sprzeciwu,
3) oświadczenie, że do realizacji zadania nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę
i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz pozwolenia wodno-prawnego.
2. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (np. akt notarialny, lub inne
potwierdzające ww. prawo tylko w przypadku braku Księgi Wieczystej).

