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Nr rejestru 

…………………….………… 

 (wypełnia Urząd Miasta) 

Załącznik Nr 1 

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Miasta Zamość do wymiany 

starych systemów grzewczych w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość 

 

Prezydent Miasta Zamość        

WNIOSEK  

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów 

grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość 

 

CZĘŚĆ I (wypełnia Wnioskodawca) 

1. Dane Wnioskodawcy:  

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

2. Adres zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy: 

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

3. Adres do korespondencji Wnioskodawcy: 

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

4. Adres budynku, lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego, w którym będzie realizowane zadanie: 

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

5. Dane kontaktowe:  

a) adres e-mail: ………………………………………..……………………………………………...……………… 

b) telefon: ………………………………………………………...……………………………...……….…………… 

6. Dane osoby reprezentującej Wnioskodawcę/Pełnomocnika Wnioskodawcy1:  

a) nazwisko, imię osoby reprezentującej/pełnomocnika: ……………………………..…………………………. 

b) adres: ……………………………..........………….………………………………………………………………... 

c) nr PESEL: ………………….……...……. telefon, fax, e-mail: …………………………………………………. 

7. Rachunek bankowy, na który należy przekazać dotację: 

a) imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ……….…………..……………...…………..……………. 

b) nr rachunku bankowego: ……….…………..….…………………………………………………………………. 

8. Stan formalno-prawny i rzeczowy nieruchomości/inwestycji: 

a) stan prawny nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja: 

 

                                                           
1 W przypadku wskazania pełnomocnika, Wnioskodawca dodatkowo zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej 

oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. pełnomocnictwo należy złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji. 

W przypadku jeśli Inwestora reprezentuje wstępny, zstępny, brat, siostra lub małżonek, dopuszcza się upoważnienie w formie pisemnej 

podpisane przez Inwestora.  
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 własność     

 współwłasność    

Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności, Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać 

i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie 

umowy o udzielenie dotacji 

 

 użytkowanie wieczyste 

b) na terenie nieruchomości jest / nie jest prowadzona działalność gospodarcza*)   

c) dokumentacja określająca zakres rzeczowo-finansowy inwestycji (podać jaka, np. oferta firmy wykonawczej, 

kosztorys inwestorski, wycena, schemat i opis inwestycji, itp. – zgodnie z propozycją Instalatora/Wykonawcy) 

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

9. Charakterystyka inwestycji: 

a) lokalizacja inwestycji: 

miejscowość: ……………………………….….. kod pocztowy: ………………………………………….……. 

ulica:…………………………………………….. nr domu/nr lokalu: …………………...…………….….…….. 

b) rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj spalanego paliwa/opału): …………………………………………. 

      rok produkcji: ………………………………...... moc kotła, typ: ……….……………………..…..……………. 

c) rodzaj i parametry planowanego do zainstalowania ogrzewania:  

 ogrzewanie gazowe (podać jakie, np. piec kondensacyjny, niskotemperaturowy itp.): …………………………… 

 przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

d) powierzchnia lokalu faktycznie ogrzewana likwidowanymi piecami/kotłowniami na paliwa stałe:  

……………………………. m2 

e) ilość paliwa stałego/węgla zużyta w sezonie grzewczym …………………... roku: …………….. Mg (ton) 

f)  liczba osób korzystających z ciepłej wody użytkowej ………………………………………………. szt. 

 

10. Finansowanie inwestycji (zgodnie z ofertą firmy wykonawczej, kosztorysem inwestorskim, wyceną, schematem i opisem 

inwestycji, itp.): 

a) przewidywana wysokość kosztów całkowitych realizacji inwestycji: 

netto: ……………....…………...…………....…………...…………………...…….......………………………... zł 

brutto: ……………....…………...…………....…………...……………........................……………………….... zł 

VAT: ……...%; ……………....………..…………..………….................................................................... .......... zł 

b) wnioskowana kwota dotacji:……….. ………………..………………………………………..…..……….… zł 

              (słownie: ……………………………..………………………….……………………………...………………... zł 

c) środki własne w wysokości: ……...……………….…………………………………………...………………. zł 

d) przeprowadzono termomodernizację budynku mieszkalnego tak/nie w roku………....…………………... 

              w zakresie ……………………………………………………………………………...…………………………… 

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

11. Planowany termin realizacji inwestycji (wnioskodawca na wykonanie zadania ma 60 dni od dnia podpisania umowy 

w przypadku zainstalowania kotła gazowego, w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 90 dni. Umowa 

podpisana zostanie zgodnie z sugerowanymi przez Wnioskodawcę datami poniżej):  

1)  data rozpoczęcia realizacji zadania: ……….…………………..……………..……… 



Strona 3 z 13 
 

2)  data zakończenia realizacji zadania: ………..……………………………………….. 

 

……………………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika 

………………….. 

Data złożenia wniosku 

 

 

U p o w a ż n i a m 

Urząd Miasta Zamość do sporządzenia kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących mojego udziału  

w wymianie starych systemów grzewczych. 

 
 

P r z y j m u j ę   d o   w i a d o m o ś c i,   ż e : 

1. Moje dane osobowe zawarte w dokumentach związanych z wymianą starych systemów grzewczych  

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dofinansowania będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

2. Moje dane kontaktowe (imię i nazwisko/nazwa, adres nieruchomości, adres do korespondencji/siedziba, telefon, 

adres e-mail) będą udostępniane w celach realizacji dotacji zadań objętych niniejszym wnioskiem. 
3. Znana jest mi treść uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych 

na terenie Miasta Zamość”. 
4. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dofinansowania z budżetu Miasta 

Zamość, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Miasta Zamość. 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika 

………………….. 

Data złożenia wniosku 

 

Oświadczenie 

(wypełniane w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) 

 

Oświadczam, że w związku ze składanym Wnioskiem o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu 

Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie 

Miasta Zamość, prowadzona działalność gospodarcza na terenie nieruchomości przy ul. 

………………………………………………………………………… ma związek / nie ma związku*) 

z wymianą kotła z węglowego na ………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika 

………………….. 

Data  
*) Niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 

1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Zamość (adres: Rynek Wielki 13, 22-400  

Zamość, telefon kontaktowy: 84 677 23 00). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Radosława Kusaja, z którym 

mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

za pośrednictwem adresu email: iod@zamosc.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane co do zasady w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz gdy będzie to niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przypadku dobrowolnego udostępniania 

przez Państwa danych osobowych w związku z rozpatrywaniem przez Administratora spraw, podstawę 

legalizującą ich przetwarzanie może stanowić wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane głównie 

w celach kontaktowych. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania 

przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

5) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem 

prawnym oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem rozpoznania 

Państwa sprawy. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje natomiast bez wpływu 

na rozpoznanie sprawy. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

W Urzędzie Miasta Zamość funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Radosław Kusaj 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem: e-mail: iod@zamosc.pl lub telefonicznie: 82 561 13 02 
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Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym 

wnioskiem (oryginały dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć 

do dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji) 

 

1) Oświadczenie Wnioskodawcy (wg wzoru Załącznika Nr 1a do Regulaminu). 

2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg wzoru 

Załącznika Nr 1b do Regulaminu). 

3) Zgoda współwłaściciela nieruchomości (wg wzoru Załącznika Nr 1c do Regulaminu) – składa osobno każdy 

z współwłaścicieli. 

4) Protokół wstępnej opinii kominiarskiej (wg wzoru Załącznika Nr 1d do Regulaminu). 

5) Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wypis z rejestru gruntów i budynków 

lub wypis z aktu notarialnego lub odpis z księgi wieczystej). 

6) Dokumentację inwestycji określającą jej zakres rzeczowo–finansowy (np.: kosztorys, oferta Wykonawcy, 

wycena). 

7) Przewidywany efekt ekologiczny, uzyskany w związku z planowaną realizacją inwestycji (wg wzoru 

Załącznika Nr 1e do Regulaminu).  

8) Oświadczenie o możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej (wg wzoru Załącznika Nr 1f do Regulaminu).  

9) Załącznik Nr 1g – Oświadczenie dotyczące podatku VAT składane w związku z aplikowaniem o udzielenie 

dotacji celowej do wymiany starych systemów grzewczych. 

10) Atest, certyfikat potwierdzający zgodność z przepisami unijnymi lub dopuszczenie do obrotu handlowego 

w krajach Unii Europejskiej lub w Polsce, sporządzony w języku polskim i  informacja o sprawności kotła ≥ 

88%. 

11) Dane techniczne nowo instalowanego urządzenia. 

12) W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych należy dodatkowo: 

 przedłożyć uchwałę powołującą Zarządcę, 

 wyznaczyć osobę reprezentującą Wspólnotę Mieszkaniową, 

 przedłożyć zgodę mieszkańców na zmianę ogrzewania w formie uchwały, 

 przedłożyć zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez Zarządcę. 

13) Zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis  albo oświadczenie o niekorzystaniu z tej 

pomocy (dot. podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis). 

14) Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do dostarczenia informacji określonych 

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. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.). Podmiot 

ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zobowiązany jest do dostarczenia 

informacji określonych 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. 

z 2010 r. Nr 121, poz. 810 z późn. zm.). 

15) W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków 

dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach Unii Europejskiej. 
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Załącznik Nr 1a 

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze 
środków budżetu Miasta Zamość do wymiany 

starych systemów grzewczych w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

(wypełnia Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie dotacji) 

 

Ja, niżej podpisany(a) ………….……………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy/Inwestora ubiegającego się o przyznanie dotacji) 

 

Zamieszkały(a)/siedziba  …………………………………………………………..……….………………………………… 
(dokładny adres) 

 

Urodzony(a) ……………………………… w ……………………………………………………………………………….. 
       (data urodzenia)        (miejsce urodzenia) 

 

Legitymujący(a) się: …………………………..…………………………………………….………………………………… 
(nr i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) 

 

wydanym przez……………………………………………………………………………………………………………….. 
(organ wydający dokument) 

 

 

o ś w i a d c z a m,  ż e 

 
1. Stare źródło ciepła – kocioł węglowy, przeznaczony do likwidacji, zlokalizowany w Zamościu, przy ulicy:  

 

……………………………………………………………………., pod numerem ………………………………………… 

                                (adres wymiany kotła) 

 

jest głównym źródłem ciepła dla budynku, lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego2. 
 

2. Zapoznałem(am) się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany 

starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość” i akceptuję jego postanowienia.  
3. Jestem właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym2,3 budynku, lokalu mieszkalnego lub lokalu 

użytkowego2 położonego w granicach administracyjnych Miasta Zamość. 
4. Posiadam prawo do dysponowania przedmiotową nieruchomością na cele budowlane.  

5. Budynek, w którym będzie dokonana modernizacja kotłowni został zgłoszony do użytkowania.  

6. Nie wykorzystuję do podstawowego ogrzewania budynku innych nieekologicznych źródeł ciepła (nie dotyczy kominka 

pod warunkiem, że kominek nie służy do ogrzewania budynku). 

7. Nie korzystałem(am)/korzystałem(am)2 z dofinansowania na modernizację źródła ciepła ze środków (wymienić jakie)  

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

w roku…….……………….. uzyskując dotację w kwocie ………….…………………………………………zł 

(słownie: ….……………………………………………………………………………………...………………...…….) 
 

Ponadto zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu, a w szczególności:  

1. Podczas realizacji zadania opisanego w Regulaminie, będę postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego.  

2. Będę przestrzegać terminów realizacji poszczególnych etapów prac i formalności związanych z wymianą starego źródła 

ciepła.  

 

……………………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy/Inwestora 

…………….…………….. 

Zamość, dnia  

                                                           
2 Niepotrzebne skreślić. 
3 W przypadku gdy inwestor nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody każdego  

współwłaściciela, zgodnie z Załącznikiem Nr 1c, na wykonanie zadania opisanego w Regulaminie i na zasadach w nim określonych. 
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Załącznik Nr 1b 

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Miasta Zamość do 

wymiany starych systemów grzewczych 

w budynkach zlokalizowanych na terenie 

Miasta Zamość 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

NA CELE BUDOWLANE 

(wypełnia Wnioskodawca, który ubiega się o przyznanie dotacji) 

 

Ja, niżej podpisany(a) ………….……………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy/Inwestora ubiegającego się o przyznanie dotacji) 

 

Zamieszkały(a) ……………………………………………………………………..……….………………………………… 
(dokładny adres) 

 

Urodzony(a) …………………………………….. w ………………………………………………………………………… 
             (data urodzenia)        (miejsce urodzenia) 

 

Nr PESEL: …………………………..………………………...…………………………….………………………………… 

 

Legitymujący(a) się: …………………………..……………………………………………..………………...……………… 
(nr seria dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) 

 

wydanym przez:……………………………………………………………………………………………………………….. 
(organ wydający dokument) 

 

o ś w i a d c z a m,  ż e 

posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka(i) o numerze ewid. 

……………..... i o numerze arkusza działki …………..………, przy ul.…………………….………………...………… 
(adres wymiany kotła) 

pod numerem………………… w Zamościu  

wynikające z tytułu: 

1) własności, 

2) współwłasności4…………………...……………………………………………………………...……………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

.............................................................................................................................................................................................. 
(wskazać wszystkich współwłaścicieli nieruchomości z podaniem ich imienia, nazwiska i adresów) 

 

3) inne ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

potwierdzone następującymi dokumentami5 

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

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

……………………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy/Inwestora 

…………….…………….. 

Zamość, dnia  

                                                           
4 W przypadku współwłasności, należy dołączyć pisemną zgodę na wykonanie robót objętych wnioskiem o udzielenie dotacji od 

wszystkich współwłaścicieli nieruchomości zgodnie z Załącznikiem 1c do Regulaminu. 
5 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł własności (wypis z rejestru gruntów i budynków lub wypis z  aktu notarialnego lub 

odpis z  księgi wieczystej). 
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Załącznik Nr 1c 

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych 

w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość 
 

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
(wypełnia każdy Współwłaściciel nieruchomości, na której będzie wykonywane zadanie) 

 

Ja, niżej podpisany(a)6………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko współwłaściciela) 

 

Zamieszkały(a) ……………………………………………………………………..……….………………………………… 
(dokładny adres) 

 

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………………… 

(dokładny adres) 
 

Urodzony(a) ……………………………… w ……………………………………………………………………………….. 
                                   (data urodzenia)        (miejsce urodzenia) 

 

Nr PESEL: …………………………..………………………...…………………………….………………………………… 

 

Legitymujący(a) się: …………………………..……………………………………………..………………...……………… 
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) 

 

wydanym przez:……………………………………………………………………………………………………………….. 
(organ wydający dokument) 

 

o ś w i a d c z a m,  ż e 

 
będąc współwłaścicielem budynku / lokalu mieszkalnego / lokalu użytkowego7, zlokalizowanego w Zamościu, przy ulicy:  
 

…………………………………………………………………, pod numerem ……………………………………………… 
(adres nieruchomości, na której będzie wykonywane zadanie) 

 

wyrażam zgodę na dokonanie wymiany starego kotła c.o. węglowego na nowe, wysokosprawne i ekologiczne źródło 

ogrzewania określone w Rozdziale 2 „Postanowienia ogólne” Regulaminu tj.: 
 

 piec gazowy  
 

 podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 
 

realizowaną w ramach „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych  

systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość”, w którym  uczestniczy 
  

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

(imię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej) 
 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przyznawania, wypłacania, wykonania  

i rozliczania dotacji w zakresie wymiany starych systemów grzewczych na nowe, opisanymi w „Regulaminie udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych 

na terenie Miasta Zamość” i akceptuję jego postanowienia.  
 

……………………………………………….. 

Podpis Współwłaściciela 

…………….…………….. 

Zamość, dnia 

                                                           
6 W przypadku kilku współwłaścicieli należy wypełnić załącznik Nr 1c przez każdego z nich. 
7 Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 1d 

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Miasta Zamość do wymiany 

starych systemów grzewczych w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość 
……………………….………….. 
   (pieczęć Zakładu Kominiarskiego) 

 

PROTOKÓŁ WSTĘPNEJ OPINII KOMINIARSKIEJ* 

(wypełnia Zakład Kominiarski) 

 

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy/Inwestora ............................................................................................................................... 

Adres obiektu – Zamość, ul. .................................................................................................... .................................................. 

DANE KOTŁOWNI i INSTALACJI KOMINOWEJ: 

Typ i ilość istniejących kotłów ............................................................................................. ..................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

1. Długość istniejącego czopucha przy kotle do wymiany:  ..................................[m] 

2. Wymiar przekroju czopucha przy kotle do wymiany:  a x b.................[mm], Ø ...............[mm] 

3. Wysokość komina:  

 przewodu spalinowego:     ................................. [m] 

 przewodu wentylacji wywiewnej:    ................................. [m] 

4. Czy jest odpowiednia wysokość wylotu ponad dachem:  TAK / NIE **) 

5. Czy jest odpowiednia drożność przewodów:   TAK / NIE **) 

6. Czy jest odpowiednia szczelność przewodów:   TAK / NIE **) 

7. Czy zastosowano odpowiednie materiały do budowy komina: TAK / NIE **) 

8. Czy każdy kocioł ma oddzielny przewód spalinowy:  TAK / NIE **) 

9. Czy są inne włączenia do przewodów:    TAK / NIE **) 

10. Czy są odpowiednio uzbrojone otwory wyczystne :  TAK / NIE **) 

11. Czy jest wystarczająca izolacja termiczna komina:  TAK / NIE **) 

12. Czy jest przewód nawiewny do kotłowni:   TAK / NIE **) 

13. Wymiar przekroju:  

 przewodu spalinowego:     a x b.................[mm], Ø..............[mm] 

 przewodu wentylacji wywiewnej:    a x b.................[mm], Ø..............[mm] 

 przewodu wentylacji nawiewnej:    a x b.................[mm], Ø..............[mm] 

Warunki konieczne do spełnienia, aby w miejsce starego kotła podłączyć nowy kocioł do istniejącego przewodu 

kominowego: ........................................................................................................................................................................ ...... 

..................................................................................................................................................................................................... 

Inne uwagi: 

..................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………..….. 

Podpis Przedstawiciela Zakładu Kominiarskiego 

…………….…………….. 

Zamość, dnia 

*) Można wykonać po otrzymaniu informacji o pozytywnym zakwalifikowaniu wniosku do dotacji. 

**) Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 1e 

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Miasta Zamość  

do wymiany starych systemów grzewczych 

w budynkach zlokalizowanych na terenie 

Miasta Zamość 
…………………….…………….. 

   (pieczęć Instalatora/Dostawcy) 

 

PRZEWIDYWANY EFEKT EKOLOGICZNY 

(wypełnia Instalator/Dostawca) 

 
Imię i Nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy/Inwestora ............................................................................ ................................ 

Adres nieruchomości – Zamość, ul. ............................................................................................................................ 

 

  
Emisja przed 

modernizacją 

[kg/rok] 

Emisja po 

modernizacji 

[kg/rok] 

Ograniczenie lub 

uniknięcie emisji 

[kg/rok] 

Ograniczenie lub 

uniknięcie emisji 

w % 

a. Emisja pyłów     

b. 
Emisja 

gazów 

SO2     

NOx     

CO2     

CO     

inne*     

  Paliwo Ilość Jednostka 

c. Moc starego kotła   kW 

d. Rodzaj i ilość paliwa zużywanego przed modernizacją   Mg/rok 

e. Moc nowego kotła   kW 

f. Rodzaj i ilość paliwa po modernizacji8   Mg lub m3 
 

Opis uzyskanego efektu ekologicznego (w tym, na przykład: ograniczenie emisji zanieczyszczeń, BaP, 

ograniczenie ilości odpadów, wzrost efektywności ekologicznej itp.): 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………..….. 

Podpis Instalatora/Dostawcy 

…………….…………….. 

Zamość, dnia 

                                                           
8 Wpisać ilość paliwa w m3 w przypadku kotłów na paliwo gazowe. 
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Załącznik Nr 1f 

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Miasta Zamość  

do wymiany starych systemów grzewczych 

w budynkach zlokalizowanych na terenie 

Miasta Zamość 

 

OŚWIADCZENIE 

o możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej 

 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………… zamieszkały/(a) 

przy ul. ……………………………………………………………….……………… jako właściciel/ 

współwłaściciel/ użytkownik wieczysty* nieruchomości, na której wymieniany będzie kocioł węglowy, 

położonej w Zamościu przy ul. ………………………………………………………oświadczam, że: 

 

powierzchnia lokalu ogrzewana likwidowanymi piecami/kotłowniami na paliwo stałe 

wynosi……………….m2 

 

   potwierdzam możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła dla  podłączenia 

do miejskiej sieci ciepłowniczej – dołączam umowę z dostawcą ciepła, 

  potwierdzam możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą gazu dla podłączenia 

ogrzewania gazowego – dołączam umowę z gazownią, 

  do budynku doprowadzony jest gaz, 

  gaz doprowadzony jest do nieruchomości, na której wymieniany będzie kocioł, lecz nie jest 

doprowadzony do budynku**, 

 

 

Jestem świadomy/a konsekwencji prawnych za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdziwych 

danych, do umowy o udzielenie dotacji i obowiązujących przepisów prawa, co potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. 

 

………………………………………………..….. 

Podpis Wnioskodawcy/Inwestora 

…………….…………….. 

Zamość, dnia 

 

*Niepotrzebne skreślić 

**Zaznaczyć właściwe pola 
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Załącznik nr 1g                                           

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Miasta Zamość  

do wymiany starych systemów grzewczych 

w budynkach zlokalizowanych na terenie 

Miasta Zamość 
 

Oświadczenie* 

 

dotyczące podatku VAT składane w związku z aplikowaniem o udzielenie dotacji celowej  

do wymiany starych systemów grzewczych    

 

 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………….…………………………………..………… 
(imię i nazwisko) 

 

prowadzący/a działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………...……………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa przedsiębiorstwa)  

 

z siedzibą  ………………………………………………..………………………………………………………,  

 

NIP ……………………………………………………........................................................................................., 

 

w związku z aplikowaniem o udzielenie dotacji celowej do wymiany starych systemów grzewczych niniejszym  

 

o ś w i a d c z a m,  ż e: 

 

 nie jestem płatnikiem podatku VAT 

 

 jestem płatnikiem podatku VAT  

 

Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje / nie przysługuje9 mi odliczenie podatku VAT 

(w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia - dotacja obejmuje kwoty netto). 

W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Miasta 

Zamość, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Miasta Zamość. 

 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy/Inwestora 

…………….…………….. 

Zamość, dnia  

  

*Nie dotyczy osób fizycznych

                                                           
9 Niepotrzebne skreślić. 
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