……………………………………
Miejscowość, data
…………………………………………...…….
imię i nazwisko Wnioskodawcy
…………………………………………………..
…………………………………………………..
adres zamieszkania
…………………………………………………..
e-mail, nr telefonu
…………………………………………………..
nr PESEL

Burmistrz Supraśla

Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy Supraśl
Działając na podstawie uchwały Nr XLIV/552/2018 Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie zasad udzielania
dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w uzdrowiskowej gminie Supraśl oraz w związku z ogłoszeniem Burmistrza Supraśla
wnioskuję/my o przyznanie dotacji z budżetu gminy Supraśl w kwocie ………………………. (słownie:
…………...……………………..……..) na realizację zadania polegającego na:………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………… 1).
Informacje dotyczące planowanego zadania inwestycyjnego
1. Rodzaj planowanej do zmodernizowania kotłowni:
□ kocioł gazowy
□ kocioł olejowy
□ kocioł na biomasę oraz pellet
□ kocioł na ekogroszek
□ piec elektryczny
□ pompa ciepła
2. Rodzaj innego planowanego do realizacji zadania:
□ montaż ogniw fotowoltaicznych
□ montaż dodatkowych ogniw fotowoltaicznych
□ montaż kolektorów słonecznych
□ budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
3. Lokalizacja inwestycji (oznaczenie nieruchomości):
Adres: ………………………………………………………..............................................................
Nr geodezyjny działki, obręb: ………………………………………………………………………..
Posiadany tytuł prawny do nieruchomości 2): ………………………………………………………...
Zadanie realizowane będzie na nieruchomości zamieszkałej przez 3):
□ 1 osobę
□ 2 osoby
□ 3 osoby
□ 4 osoby
□ 5 osób
□ 6 osób i więcej
4. Planowany termin realizacji zadania: ………………………………
5. Planowana wartość inwestycji:
Koszt zadania brutto:……………………………………………….
Wartość dotacji z budżetu gminy: ………………………………….
Wartość środków własnych: ………………………………………..
6. Numer konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja: ………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
7. Oświadczenia Wnioskodawcy:
a. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* „Kartę Dużej Rodziny”.
b. Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam* stałe/go zameldowanie/a na terenie Gminy Supraśl.
c. Oświadczam, że Wnioskodawca/ jeden z Wnioskodawców* ukończył/ nie ukończył* 60 roku życia.
d. Oświadczam, że posiadam środki finansowe niezbędne do wykonania zadania, na które udzielona ma
być dotacja.
e. Oświadczam, że inwestycja spełnia wszelkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
w tym posiadanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień itp.
* Niepotrzebne skreślić

f. Oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z uchwały Nr XLIV/552/2018 Rady Miejskiej w
Supraślu w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowiskowej gminie Supraśl.
8. Załączniki:
a. Kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości, na której
realizowana będzie inwestycja ( np. akt notarialny, wypis z ksiag wieczystych, umowa, oświadczenie
własne),
b. Uproszczony kosztorys ( np. oferta wykonawcy lub inne dokumenty określające koszt zadania),
c. Kopie pozwoleń, zgłoszeń – jeżeli przepisy prawa tego wymagają – tak/ nie*
d. Kopie innych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku – tak/ nie*
(Jeżeli tak, wymienić jakie) …………………………………………………………………….
Oświadczam, iż wszystkie w/w informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego wniosku
na cele związane z rekrutacją do programu.
□ Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Gminy Supraśl, w szczególności informacji o możliwych
formach dofinansowania oraz realizowanych projektach Gminy Supraśl.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000) oraz Rozporządzeniem
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) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Supraśla z siedzibą w Urzędzie Miejskim w
Supraślu, 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu procesu
rekrutacji do programu (przyznania dotacji) i nie zostaną udostępnione innym podmiotom niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

……………………………………………..
(czytelny podpis Wnioskodawcy/ów)

Instrukcja do wypełnienia wniosku
Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym.
1)
Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy
Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowiskowej
gminie Supraśl przedmiotem dofinansowania mogą być następujące zadania:
1) montaż pomp cieplnych,
2) trwałą likwidację pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 3035:2012 i ich zamianę
na ogrzewanie ekologiczne,
3) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych na terenach, na których nie ma kanalizacji
zbiorczej,
4) montaż ogniw fotowoltaicznych,
5) montaż kolektorów słonecznych.
Własność/współwłasność lub inny tytuł prawny uprawniający do wykonania zaplanowanego zadnia. Zadanie może być
realizowane na gruncie stanowiącym własność lub współwłasność wnioskodawcy albo wówczas, gdy wnioskodawca
posiada inny tytuł do nieruchomości: np. dzierżawa, najem, użytkowanie, a warunki umowy wskazują, że dzierżawca lub
najemca uzyskał zgodę właściciela gruntu na wykonanie wnioskowanego zadania.
W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność albo wnioskodawcom przysługuje współdzierżawa lub
współnajem wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli albo współdzierżawców lub
współnajemców.
2)

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Supraślu na potrzeby ustalenia osób zamieszkałych na nieruchomości przyjmuje się
dane wynikające z deklaracji składanych do Burmistrza Supraśla w celu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3)

* Niepotrzebne skreślić

