WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarny Dunajec na dofinansowanie
inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach
i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Czarny Dunajec.

1. D a n e W n i o s k o d a w c y

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ________________________________________________________

Adres zamieszkania: __________________________________________________________________

Nr telefonu: _________________________________________________________________________

Seria i nr dowodu osobistego: seria ________ numer: ________, PESEL: ________________________

Adres budynku/lokalu mieszkalnego, w którym planowane jest przeprowadzenie inwestycji objętej
dotacją:
___________________________________________________________________________________
Powierzchnia budynku mieszkalnego: _______ m2 ogółem, w tym powierzchnia wykorzystywana na
prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jej formę organizacyjno-prawną i sposób
finansowania ______ m2 , co stanowi ____ % powierzchni ogółem.

Numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej/ nieruchomości lokalowej, numer działki i obręb,
na której planowana jest inwestycja:
NS1T/_________________________, Numer działki: ____________ w obr. _______ Czarny Dunajec
Preferowana forma otrzymania dofinansowania:
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole):
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Kwota dotacji przelewem na wskazany poniżej numer rachunku bankowego:
________ - ______________ - _____________ - _____________ - ______________ - _____________
- ________________ - Nazwa banku _____________________________________________________
Odbiór kwoty dotacji w kasie Urzędu Gminy Czarny Dunajec – ul. J. Piłsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.

Wyrażam zgodę na zawiadomienie mnie o sposobie załatwienia sprawy:
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole).
pisemnie

telefonicznie

2. T y t u ł p r a w n y
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)

jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/współużytkownikiem
wieczystym
Wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być
zrealizowana inwestycja, w przypadku współwłasności (współużytkowania wieczystego),
Wnioskodawca dodatkowo powinien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem
pisemną zgodę współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych) reprezentujących ponad 50%
udziałów w nieruchomości objętej współwłasnością (współużytkowaniem wieczystym) na
realizację zadania.
Dodatkowo – w przypadku lokali mieszkalnych (dot. członków wspólnot mieszkaniowych),
Wnioskodawca zobowiązany jest posiadać i przedłożyć uchwałę tej wspólnoty wyrażającą
zgodę na realizację inwestycji, podjętą w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1048).
Jestem
najemcą/dzierżawcą/posiadam
inny
tytuł
prawny
do
władania
nieruchomością
W przypadku Wnioskodawcy posiadającego inny niż własność tytuł prawny do władania
nieruchomością, do wniosku należy dołączyć oprócz dokumentu potwierdzającego obligacyjne

2

prawo do nieruchomości (umowa najmu, dzierżawy lub in.), pisemną zgodę właściciela
współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji
wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny właściciela/współwłaściciela do
nieruchomości objętej inwestycją.
jestem współspadkobiercą nieruchomości, która jest objęta wspólnością majątku
spadkowego
W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest współspadkobierca nieruchomości, do wniosku należy
dołączyć prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany akt
poświadczenia dziedziczenia, a także pisemną zgodę wszystkich spadkobierców na realizację
zadania.

3. D a n e p r z e d s i ę w z i ę c i a
Likwidacja starego źródła ogrzewania wskazanego poniżej
(proszę wymienić źródła ogrzewania będące w eksploatacji)
___________________________________________________________________________________
(rodzaj, klasa efektywności, ilość – np. piec węglowy, piec kaflowy, piec wolnostojący typu koza, trzon
kuchenny),
nastąpi poprzez trwałą likwidację ww. źródła ogrzewania oraz:
(proszę wstawić „X” we właściwe pole oraz uzupełnić)
montaż kotła gazowego;
montaż kotła na pellet/biomasę;
montaż instalacji OZE:

montaż pompy ciepła
montaż paneli fotowoltaicznych
Szacunkowa wnioskowana kwota dofinansowania __________________________________(brutto),
(słownie:
___________________________________________________________________________________

3

4. Pomoc de minimis
Wnioskodawca wypełnia w przypadku, gdy budynek mieszkalny wykorzystywany jest na prowadzenie
działalności gospodarczej*, w tym dochodowej.
Oświadczam, iż budynek mieszkalny jest wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej,
w tym dochodowej, w części stanowiącej ______% ogółu powierzchni tego budynku mieszkalnego (tj.
______ m2).
Wnioskuję o udzielenie dotacji, w części proporcjonalnej do powierzchni zajętej na prowadzenie
działalności gospodarczej, w tym dochodowej, jako pomocy de minimis na zasadach określonych
w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia
24.12.2013 r.) i rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r. ze zm.(właściwe zaznaczyć):

□Tak – należy przedłożyć dokumenty, o którym mowa w pkt 1 listy dokumentów wymaganych do
złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie dofinansowania

□Nie (w przypadku, gdy w opinii Wnioskodawcy udzielona dotacja nie będzie stanowiła pomocy
publicznej należy przedstawić uzasadnienie stanowiska w tej sprawie).
Przyjąłem do wiadomości, że otrzymanie wnioskowanej dotacji, w części proporcjonalnej do
powierzchni zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym dochodowej, będzie możliwe
jedynie po spełnieniu przeze mnie warunków kwalifikujących do objęcia pomocą de minimis (m.in.
nieprzekroczenie pułapu możliwej do uzyskania pomocy de minimis w okresie obejmującym bieżący
rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe wraz z planowaną pomocą de
minimis).
*Działalność gospodarcza – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą zgodnie z zapisami
sekcji 2 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tj. „Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie definiuje
przedsiębiorstwa jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na ich status
prawny i sposób ich finansowania (5). A zatem zakwalifikowanie określonego podmiotu jako
przedsiębiorstwa zależy całkowicie od charakteru jego działalności. Ta ogólna zasada ma trzy ważne
konsekwencje. Po pierwsze, status podmiotu na podstawie prawa krajowego nie jest decydujący. Na
przykład podmiot zaklasyfikowany A.2. P o m o c d e m i n i m i s : Strona 3 z 5 zgodnie z prawem
krajowym jako stowarzyszenie lub klub sportowy może jednak zostać uznany za przedsiębiorstwo
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w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Ta sama zasada ma zastosowanie do podmiotu, który formalnie
jest częścią administracji publicznej. Jedynym istotnym kryterium jest fakt, czy podmiot ten prowadzi
działalność gospodarczą. Po drugie, o stosowaniu zasad pomocy państwa nie decyduje to, czy dany
podmiot utworzono po to, aby przynosił zyski. Podmioty nienastawione na zysk również mogą
oferować na rynku towary i usługi. W przeciwnym wypadku podmioty nienastawione na zysk
pozostają poza zakresem kontroli pomocy państwa. Po trzecie, klasyfikacja podmiotu jako
przedsiębiorstwa zawsze odnosi się do konkretnej działalności. Podmiot prowadzący jednocześnie
działalność gospodarczą i działalność o charakterze niegospodarczym powinien być traktowany jako
przedsiębiorstwo jedynie w odniesieniu do działalności gospodarczej. (…) Aby wyjaśnić różnicę między
działalnością gospodarczą a niegospodarczą, Trybunał Sprawiedliwości konsekwentnie utrzymuje, że
wszelka działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług jest działalnością
gospodarczą. (…)

5. O ś w i a d c z e n i a W n i o s k o d a w c y
Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku oraz złożenie poniższych oświadczeń jest
dobrowolne, jednak w przypadku braku ich akceptacji informujemy, że przedmiotowy wniosek
pozostanie bez rozpoznania.
Oświadczam, że:
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)
Zapoznałem się z warunkami określonymi w Regulaminie udzielania dotacji celowej ze
środków budżetu Gminy Czarny Dunajec na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony
środowiska polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania przez Wójta Gminy Czarny
Dunajec danych osobowych (w związku z udzieleniem dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Czarny Dunajec na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
Gminy Czarny Dunajec), dostępną na stronie internetowej: https://czarny-dunajec.pl/.
_________________________________________
(data, czytelny podpis Wnioskodawcy)
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6. Lista dokumentów wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie
dofinansowania
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)
Zgody podmiotów, o których mowa w §4 ust. 2-5 Regulaminu na realizację inwestycji objętej
dofinansowaniem;
Zestawienie ilości lokali w budynku wielorodzinnym, w których nastąpi wymiana źródeł
ogrzewania (jeżeli dotyczy);
W przypadku likwidacji starych źródeł ciepła opalanych węglem z jednoczesnym zastąpieniem
ich na nowe źródło ciepła w postaci kotła na pellet – oświadczenie Wnioskodawcy o braku
możliwości realizacji podłączenia nieruchomości do sieci gazowej;
W przypadku wniosku o udzielenie dotacji do nieruchomości, która w części wykorzystywana
jest na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym dochodowej należy przedłożyć:
a) zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze
zm.)

_________________________________________
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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