
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 
Jelenia  Góra, dnia ................………...

  nr wniosku: KS.3153………2022

 Urząd Miasta Jelenia Góra

Wniosek  o udzielenie  dotacji celowej  w 2022 roku  ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na
zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania 

I. DANE WNIOSKODAWCÓW (wszystkich właścicieli/współwłaścicieli/najemców nieruchomości) 

1.  Imię i nazwisko (właściciela/współwłaściciela/najemcy* nieruchomości )

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

PESEL  …………………………………      
 

Telefon………………………………………………………e-mail………………….….…..……...….

Adres zamieszkania:

a. Miejscowość.............................................…….…...............kod pocztowy......................................

b. ulica..........................................................................………..Nr domu/Nr lokalu....………..……...

Adres do korespondencji (podać jeśli jest inny niż zamieszkania) 

a. Miejscowość.........................................…..…...........……....kod pocztowy.........................…….….

b. ulica........................................................................................Nr domu/Nr lokalu....…………….....

2.  Imię i nazwisko  (właściciela/współwłaściciela /najemcy* nieruchomości )

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

PESEL  …………………………………      
 

Telefon………………………………………………………e-mail…………………..…….….…..…….

Adres zamieszkania:

a. Miejscowość.............................................…….…...............kod pocztowy....................……………..

b. ulica..........................................................................………..Nr domu/Nr lokalu.…….…...………...

Adres do korespondencji (podać jeśli jest inny niż zamieszkania) 

a. Miejscowość.........................................…..…...........……....kod pocztowy..............…….........…….

b. ulica........................................................................................Nr domu/Nr lokalu...........

□  Dane dalszych Wnioskodawców podano na druku dołączonym do niniejszego wniosku (załącznik 1A)

*  niepotrzebne skreślić        □   właściwe zaznaczyć „X”                                                          1



II.  DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY (jeżeli  jest  więcej  niż  1  Wnioskodawca,  należy  wskazać
Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji,  
w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji)

□ Załącznik nr 2 do Ogłoszenia  - Pełnomocnictwo szczególne

□ Załącznik nr 3 do Ogłoszenia -  Pełnomocnictwo szczególne zbiorowe 

□ Nie dotyczy 

III.   RACHUNEK BANKOWY, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA DOTACJA

numer rachunku:

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
właściciel rachunku: ……………………………….………………...……………………………...……….

IV. LOKALIZACJA ZADANIA:

 Miejscowość: Jelenia Góra,  kod pocztowy:   58 - ……….........

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

Tytuł prawny do nieruchomości:

  □ własność/współwłasność       nr Księgi Wieczystej   JG1J   _ _ _ _ _ _ _ _ /_

□ umowa  najmu/umowa o remont zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Rodzaj nieruchomości:    □   lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym    □   dom jednorodzinny

V.  PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:    do dnia 31 października  2022 r. 

a. data rozpoczęcia zadania:...........................
(np.  data  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  lub  potwierdzenie  przyjęcia  zgłoszenia  przez  właściwy  organ
administracji architektoniczno-budowlanej)

b. data zakończenia zadania:........................…
(np. data zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii)

VI. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:

1. Planowane do likwidacji źródła ciepła oparte na paliwach stałych: 

□ piece kaflowe szt.:   …….

□ zabytkowe piece kaflowe planowane do pozostawienia po odcięciu od przewodu kominowego
 i zamurowaniu paleniska szt.: …….

□ kuchnie węglowe szt.: …..                          □ kotły c.o. szt.: ….. 

□ piece wolnostojące szt.: …… 

2.  Średnia ilość węgla/ koksu  zużywaną w ciągu roku:  …………....   tony/rok 

3. Powierzchnia nieruchomości (ogrzewana):  …………………. m2

*  niepotrzebne skreślić        □   właściwe zaznaczyć „X”                                                          2



4. Rodzaj nowego ogrzewania:

□ kocioł gazowy kondensacyjny, spełniający w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A;

□  kocioł na olej lekki opałowy;

□ system ogrzewania elektrycznego; 

□ kocioł na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - nie dotyczy
obszaru strefy A i B Uzdrowiska Cieplice;

□ kocioł na paliwa stałe lub biomasę (zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe)  w  strefie  C  obszaru  Uzdrowiska  Cieplice,  przy  spełnieniu  łącznie  warunków  braku
możliwości  technicznych  podłączenia  do  sieci  cieplnej  lub  gazowej,  potwierdzonych  przez
operatorów tych sieci;

□ włączenie do sieci cieplnej;

□ urządzenia  wykorzystujące  odnawialne  źródło  energii  służące  wyłącznie  do  ogrzewania
nieruchomości. Podać jakie…………………………………………………………………………..

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: 

□ Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny,
odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku; 

□ Umowa najmu dla lokali mieszkalnych będących w administracji ZGKiM lub umowa remontowa
dla lokali mieszkalnych będących w administracji ZGKiM w przypadku otrzymania mieszkania do
remontu.  Uwaga: dotacja będzie wypłacona po otrzymaniu umowy najmu z ZGKiM; 

□ Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy – oryginał;

□ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – oryginał. 

VIII. OŚWIADCZENIA:

1. Znana jest mi treść uchwały nr 270.XXV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na
zadanie  służące  ograniczeniu  niskiej  emisji,  polegające  na  zmianie  systemu  ogrzewania  dla
wniosków składanych od dnia 01.01.2021 r.

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania w toku jego realizacji oraz po
jego zakończeniu.

3. Jestem/nie jestem* podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje
mi/nie  przysługuje*  odliczenie  podatku  VAT (w  przypadku  wystąpienia  prawa  do  odliczenia  –
dotacja obejmuje kwotę netto).

4. Oświadczam, że w nieruchomości Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.
5. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie  realizacji  umowy o udzieleniu dotacji  celowej  

z budżetu Miasta Jelenia Góra, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Miasta Jelenia Góra.

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

                                        data                                                   ………………….........................................…  

 podpis/podpisy  Wnioskodawcy/Wnioskodawców 

*  niepotrzebne skreślić        □   właściwe zaznaczyć „X”                                                          3



                                                                 
                                                                                               
POUCZENIE:
Wniosek należy złożyć w Wydziale  Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra ul.  Stefana
Okrzei 10, Pokój nr 213 (II piętro) 58-500 Jelenia Góra (w terminie wskazanym w ogłoszeniu)  .  

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Miasto Jelenia Góra z siedzibą: Plac Ratuszowy 58, 58-500

Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry;
 kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: iodo_um@jeleniagora.pl;
 Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO  w  celu  związanym

z postępowaniem o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra. 
 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli

przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 
 Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  w  rozumieniu  określonym

w przepisach RODO.
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie

do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na  podstawie  art.  18  RODO prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania  danych osobowych

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

*  niepotrzebne skreślić        □   właściwe zaznaczyć „X”                                                          4


