
Wniosek 
o udzielenie dotacji celowej na modernizację systemu ogrzewania, 

ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach                                   
na terenie Miasta Kutno 

A. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko/nazwa  

2. PESEL/REGON,NIP  

3. Adres zamieszkania/ 
siedziby 

 

4. Adres do korespondencji  

5. Telefon kontaktowy/mail  

6. Wnioskodawca  osoba fizyczna 

 wspólnota mieszkaniowa 

 osoba prawna 

 przedsiębiorca 

 jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub 
powiatową osobą prawną 

7. Tytuł prawny do budynku 
lub lokalu 

 

8. Sposób przekazania 
dotacji 

 Kasa Urzędu Miasta Kutno 

 Nazwa banku i numer rachunku bankowego 
 
 
 
 
 
 
 

9. Czy w roku bieżącym oraz 
dwóch latach 
poprzedzających 
wnioskodawca uzyskał 
pomoc de minimis? 

 TAK 
 
Jeśli tak, należy załączyć do wniosku wszystkie zaświadczenia o pomocy de 
minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie 
otrzymane w roku podatkowym w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch 
poprzednich latach podatkowych lub oświadczenia o wielkości tej pomocy 
otrzymanej w ww. okresie. (dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą). 
 

 NIE 
 
Jeśli nie należy załączyć do wniosku oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w ciągu roku podatkowego w którym ubiega się o pomoc oraz w  dwóch 
poprzedzających go latach podatkowych (dotyczy wyłącznie podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą). 

 
 



10. Czy Wnioskodawca jest  czynnym podatnikiem podatku VAT 

 zwolnionym podatnikiem podatku VAT 

 nie jest podatnikiem VAT 

11. Czy Wnioskodawca ma 
prawną możliwość 
obniżenia kwoty podatku 
należnego o kwotę 
podatku naliczonego lub 
ubiegania się o zwrot 
podatku VAT przy 
realizacji powyższego 
zadania 

 TAK 

 NIE 

12. W związku z powyższymi 
informacjami przyznana 
dotacja będzie rozliczana 
według kosztów realizacji 
inwestycji 

 brutto 

 netto 

 

 
B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA 
1. Lokalizacja budynku w którym 

planowana jest modernizacja 
systemów ogrzewania 

 

2. Czy w ww lokalizacji 
prowadzona jest działalność 
Wnioskodawcy? 

 TAK 

 NIE 

3. Istniejące źródła ogrzewania 
w  budynku 

rodzaj: ilość: 

4. Źródła ogrzewania planowane 
do trwałej likwidacji 

rodzaj: ilość: 

5. Numer ewidencyjny budynku  

6. Rodzaj planowanego do 
zainstalowania źródła 
ogrzewania 

 

 
 
C. PLANOWANY TERMIN WYKONANIA MODERNIZACJI 

1. Data rozpoczęcia  

2. Data zakończenia (nie później niż 31 października roku                     
w którym składany jest niniejszy wniosek) 

 

 
 
D. WYKAZ DOKUMENTÓW, STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO 
WNIOSKU, KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ Z NINIEJSZYM 
WNIOSKIEM, ZGODNIE Z WYMOGAMI REGULAMINU: 
1.  dokument potwierdzający  prawo własności do  budynku (kserokopia potwierdzona                             

za zgodność z oryginałem – oryginał do wglądu) lub  inny tytuł prawny do władania 
budynkiem (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem - oryginał do wglądu); 

2.  pisemna zgoda (upoważnienie) właściciela/ wszystkich współwłaścicieli budynku                                  
na wykonanie modernizacji systemu ogrzewania 



3.  w przypadku lokalu mieszkalnego zgodę (upoważnienie) zarządzającego budynkiem                        
na wykonanie modernizacji 

4.  w przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą: 
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.                      
(Dz. U. z  2010 r. Nr 53 poz. 311 z późń. zm.)   

 w przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą: 
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (wg wzoru stanowiącego  załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810) 

 w przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą: 
zaświadczenie albo oświadczenia dotyczące pomocy de minimis* 

 
* Działając na podstawie art. 37 ust. 1 lub ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708), składam: 

– wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymałam/łem w roku, w którym ubiegam się o pomoc oraz w ciągu 2 
poprzedzających go lat; 

albo 
– oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie, 

albo 
– oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie. 

 
 
Ponadto oświadczam, że: 

– zapoznałam/em się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania, ograniczającą 
emisję zanieczyszczeń w budynkach na terenie Miasta Kutno”, 

– zapoznałam/em się z klauzulą informacyjna zgodnie z art 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 (RODO). 

 
 
 
 
 
 
 

…......................................................................................... 
                  data i czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby 
                                                                                                                        upoważnionej do występowania w imieniu wnioskodawcy 

 
 


