Załącznik nr 1 do Regulaminu

Burmistrz Miasta Milanówka
ul. T. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

WNIOSEK
o udzielanie dotacji celowej z budżetu Miasta Milanówka na dofinansowanie przedsięwzięcia służącego
ochronie powietrza realizowanego w granicach administracyjnych Miasta Milanówka, obejmującego trwałą
zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym

Dane Wnioskodawcy
Imię

Nazwisko
[1]

[2]

Telefon
kontaktowy

PESEL
[3]

[4]

Adres zamieszkania
Województwo

Kraj
[5]

[6]

Powiat

Gmina
[7]

[8]

Miejscowość
[9]

Ulica

Nr domu / lokalu
[10]

Poczta

[11]

Kod pocztowy
[12]

[13]

Adres do korespodencji (wypełnić jeżeli inny niż adres zamieszkania)
Kraj

Województwo
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Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu / lokalu

Poczta

Kod pocztowy

Informacje dotyczące przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie dotyczy
(zaznaczyć X)

wydzielonego lokalu
mieszkalnego

budynku mieszkalnego
[14.1]

[14.2]

Numer działki
ewidencyjnej i
obręb

Numer Księgi
Wieczystej *
[15]

[16]

* Jeżeli księga wieczysta nie została założona, należy wpisać "brak" i do wniosku dołączyć oryginał (lub kopię poświadczoną przez
notariusza za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego prawo własności.

Rok, w którym wydano pozwolenie na użytkowanie
[17]

Powierzcnia całkowita budynku / lokalu mieszkalnego [m2]
[18]

Adres nieruchomości na której będzie prowadzone przedsięwzięcie
Miejscowość
[19]

Ulica

Nr domu / lokalu
[20]

Poczta

[21]

Kod pocztowy
[22]

[23]
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Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza?

TAK

(zaznaczyć X)

NIE
[24.1]

[24.2]

Jeżeli na nieruchomości prowadzona jest działalnośc gospodarcza należy dodatkowo wypełnić pola [24.3] i [24.4]

Należy podać powierzchnię
wykorzystaną na prowadzenie
działalności gospodarczej [m2]

Należy podać liczbę dni w roku
w których prowadzona jest
działalność [liczba dni]
[24.3]

[24.4]

Podpisując niniejszy wniosek oświadczam, że:
●

znana mi jest odpowiedzialność karna za złożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo
nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla
uzyskania wsparcia finansowego (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny),

●

zapoznałem się Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta
Milanówka, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych
Miasta Milanówka, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i akceptuję zawarte w nim
prawa i obowiązki,
przedsięwzięcie zostanie zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą Prawo budowlane i
przepisami odrębnymi,

●
●

wszystkie zainstalowane i użytkowane źródła ciepła służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody uzytkowej
będą spełniać obowiązujące wymagania w zakresie ochrony powietrza, w szczególności uchwały antysmogowej,

●

w przypadku uzyskania na ten sam zakres przedsięwzięcia dofinasowania z innych źródeł niż budżet Miasta Milanówka,
terminie 21 dni, zobowiązuję się poinformować pisemnie o tym fakcie Burmistrza Miasta Milanówka,

●

w przypadku uzyskania na ten sam zakres przedsięwzięcia dofinasowań, których łączna kwota dofinasowania ze wszystkich
środków publicznych przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, zobowiązuję się do zwrotu dotacji
otrzymanej z Budżetu Miasta Milanówka w części przekraczającej 100% kosztów kwalifikowanych.

w

Niezbędne załączniki
●

Jeżeli księga wieczysta nie została założona, do wniosku należy dołączyć oryginał (lub kopię poświadczoną przez notariusza
za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego prawo własności.

●

Jeżeli Wnisokodawca nie jest jedynym właścicielem, do wniosku należy dołączyć oświadczenie wszystkich wpółwłaścicieli o
wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia objetego niniejszym wnioskiem.

Data i czytelny podpis
Wnioskodawcy

[25]
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