Załącznik nr 5
do Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę starych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
Gminie Miasto Zakopane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020: Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz
poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji-paliwa stałe-SPR, w ramach – w zakresie
zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne oraz sposobu
jej rozliczenia i sposobu kontroli realizacji zadania.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z WNIOSKIEM O
UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA (Z ZAŁĄCZNIKIEM
NR 1):
- odpis, lub wydruk Księgi Wieczystej, lub inny aktualny dokument np. akt notarialny,
prawomocne orzeczenie sądu potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości lub jego kopię;
oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu – w przypadku wnioskodawcy
niebędącego właścicielem nieruchomości;
- oświadczenie współwłaściciela właściciela nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację
inwestycji oraz o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac (załącznik nr 2 do
Regulaminu); oświadczenia nie trzeba wypełniać, jeżeli wnioskodawca jest jedynym
właścicielem nieruchomości
W przypadku chęci przyłączenia do sieci geotermalnej do wniosku nie są wymagane żadne
dodatkowe dokumenty prócz wyżej wskazanych.
W przypadku chęci przyłączenia do sieci gazowej należy przedstawić pismo z PEC
Geotermia Podhalańska S.A. o braku możliwości podłączenia do sieci geotermalnej do roku
2023 wraz z kopią wniosku o wydanie pisma, zawierającego datę jego złożenia.
W przypadku chęci wymiany na nowy kocioł na paliwa stałe lub pompę ciepła należy
przedstawić: pismo z PEC Geotermia Podhalańska S.A. o braku możliwości podłączenia do
sieci geotermalnej do roku 2023 lub wskazujące brak zasadności ekonomicznej, o której
mowa w §4 ust. 4 i ust. 6 Regulaminu oraz pismo z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o
braku możliwości podłączenia do sieci gazowej w terminie realizacji.
Ponadto osoby prowadzące działalność gospodarczą (w części budynku
wykorzystywanego na cele mieszkaniowe) zobowiązani są do przedłożenia przez
wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 362) oraz 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.2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – w
przypadku wnioskodawcy prowadzącego w części budynku wykorzystywanego na cele
mieszkaniowe działalność gospodarczą;

