Załącznik do zarządzenia Nr 443/2018
Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 09 lipca 2018 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o refundację kosztów zmiany
systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne,
gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa
ciepła)

WNIOSEK
o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne
(elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)
termin składania wniosku do 30 października danego roku budżetowego, nie wcześniej jednak niż przed zakończeniem
zadania

1. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko* / nazwa**

_____________________________________

PESEL* / NIP i REGON**

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adres zamieszkania* / siedziby**

_____________________________________

Adres zameldowania*

_____________________________________

Nr telefonu

___ ______

lub

___

______

Nr konta bankowego / gotówka* * *
Tytuł prawny do nieruchomości* * *

własność / współwłasność / najem, inne: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. Dane pełnomocnika wnioskodawcy
Imię i nazwisko* / nazwa**

______________________________________

Nr telefonu

_________________

Pełnomocnik winien posiadać pełnomocnictwo, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Pełnomocnictwo może upoważniać pełnomocnika do złożenia wniosku o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania, składania oświadczeń, odbioru wszelkich dokumentów i
korespondencji a także podpisania umowy dotacji oraz odbioru całej kwoty refundacji kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne.

3. Dane zrealizowanego zadania
Adres nieruchomości (lokalu), gdzie dokonano zmiany ogrzewania

_____________________________________________________
Parametry dotyczące lokalu:
powierzchnia lokalu [m²] .........................
ilość trwale zlikwidowanych: pieców ………….; kotłów …………..; kuchni węglowych …………; kominków ……………...
ilość paliwa stałego zużywana w ciągu roku: węgiel …………………….[ton]; drewno ……………… [m³]

Rodzaj zainstalowanego ogrzewania: ****
ogrzewanie elektryczne
ogrzewanie gazowe
ogrzewanie olejowe
miejski system ciepłowniczy
pompa ciepła

☐
☐
☐
☐

☐

4. Oświadczenie
Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych
osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie:+48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.
Dane będą przetwarzane w celu refundacji kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego
systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (zadanie wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz uchwały
nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub
powiatowymi osobami prawnymi) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia
przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest obowiązkiem a konsekwencją ich niepodania będzie nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

5. Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku
1)

kopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lokalu);

2)

kopia (oryginał do wglądu) zgody właściciela lub zarządcy budynku na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe,
z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła);

3)

oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o dokonaniu rozbiórki źródeł emisji opalanych paliwem stałym, w związku ze zmianą systemu
ogrzewania z węglowego na ekologiczne;

4)

kopie (oryginały do wglądu) dowodów księgowych (rachunków/faktur) potwierdzających koszty poniesione w danym roku budżetowym lub
w roku poprzednim na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (zakup kotła c. o. lub grzejników – w przypadku zmiany ogrzewania
z węglowego na elektryczne, gazowe, olejowe; wykonanie węzła cieplnego lub zakup grzejników – w przypadku podłączenia do miejskiej sieci
ciepłowniczej; zakup pompy ciepła – w przypadku zmiany z węglowego na pompę ciepła);

5)

kopia (oryginał do wglądu) aktualnej umowy odpowiednio z dostawcą energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej z miejskiego systemu
ciepłowniczego lub dostawcą oleju opałowego.

Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis przedkłada wraz z wnioskiem:
1)

wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

2)

informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.) lub

3)

informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz.810).

Składane przez przedsiębiorców wnioski będą rozpatrywane z uwzględnieniem zachowania wszystkich warunków uprawniających do otrzymania pomocy
de minimis, w tym w szczególności:
1)

przedsiębiorca (z wyjątkiem prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów oraz prowadzącego działalność gospodarczą
w sektorze produkcji rolnej), przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać dotację stanowiącą pomoc de
minimis, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku
podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro;

2)

przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie drogowego transportu towarów, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej
uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku
podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys. euro;

3)

przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może
otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego
oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 15 tys. euro.

_ _ -__ - _ _ _ _
Data wypełnienia wniosku (d/m/r)

*
**
***
****

w przypadku osoby fizycznej
w przypadku podmiotu lub jednostki prowadzącej działalność gospodarczą
niepotrzebne skreślić
zaznaczyć właściwe

__________________________
Podpis wnioskodawcy

