Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/198/2017
Rady Powiatu w Oławie
z dnia 29 listopada 2017 r.

Zarząd Powiatu w Oławie
ul. 3 Maja 1
55-200 Oława

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA
w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie powiatu oławskiego
Nazwa zadania:

Wnioskodawca:

Wnioskowane dofinansowanie w kwocie:
Dotacja ze środków Powiatu Oławskiego:

....................................... zł

Decyzja o przyznaniu dofinansowania (wypełnia przyznający dofinansowanie):
Przyznano dofinansowanie w kwocie / nie przyznano dofinansowania:
Dotacja ze środków Powiatu Oławskiego:

Oława, …......................

....................................... zł

…...........................................
(podpis osoby upoważnionej)
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1. Dane wnioskodawcy:
1.1. Imię i nazwisko / nazwa:

1.2. Adres nieruchomości
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica i nr nieruchomości/nr mieszkania

Telefon:

E-mail:

1.2. Rodzaj nieruchomości:

budynek jednorodzinny
budynek wielorodzinny
mieszkanie w budynku wielorodzinnym

1.4. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres nieruchomości):
Gmina:
Miejscowość:

Powiat:
Kod pocztowy:

Ulica i nr nieruchomości/nr mieszkania:

1.5. Nazwa banku i nr rachunku Wnioskodawcy:
Nazwa banku:

Numer rachunku:

1.6. Przedstawiciel Wnioskodawcy wskazany do kontaktowania się w sprawie wniosku:
Imię i nazwisko:

Telefon, fax, e-mail:

2. Obecny sposób ogrzewania:
2.1. Ogrzewanie pomieszczeń:
Rodzaj źródła/źródeł:
Rodzaj paliwa:

Moc [kW]
Roczne zużycie paliwa [Mg]:

Rok produkcji:
Powierzchnia grzewcza [m2]:

2.2. Podgrzewanie wody (c.w.u.):
Rodzaj źródła/źródeł:

Moc [kW]

Rodzaj paliwa:

Roczne zużycie
paliwa:

3. Planowany sposób ogrzewania:
3.1. Ogrzewanie:

- jednofunkcyjne

- dwufunkcyjne

3.2. Rodzaj źródła / źródeł:

Moc [kW]

3.3. Rodzaj paliwa / energii:

Przewidywane roczne zużycie
paliwa:

3.4. Planowany termin realizacji (dd-mm-rrrr):

Termin rozpoczęcia:

Termin zakończenia:

3.5. Zakres prac obejmujących wymianę źródła ciepła:
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3.6. Zakres prac dodatkowych nie związanych bezpośrednio z wymianą źródła ciepła:

4. Finansowanie inwestycji:
4.1. Całkowity koszt zadania:
w tym koszt kwalifikowany:

....................................... zł
....................................... zł

4.2. Oświadczenie o kwalifikowaniu podatku VAT:
A. Oświadczam, że:
jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym
nie jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym
jestem podatnikiem VAT zwolnionym

B. Oświadczam, że:
Posiadam prawne i faktyczne możliwości do obniżenia kwot podatku VAT należnego z tytułu
wykonywanych przeze mnie czynności opodatkowanych VAT o kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu
wydatków udokumentowanych fakturami VAT dotyczącymi wydatków objętych niniejszym wnioskiem.
Uzasadnienie wraz z podstawą prawną oraz wielkością procentową obniżenia kwot podatku VAT
należnego o kwoty podatku VAT naliczonego (obligatoryjne)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Posiadam prawne i faktyczne możliwości do częściowego obniżenia kwot podatku VAT należnego
z tytułu wykonywanych przeze mnie czynności opodatkowanych VAT o kwoty podatku VAT naliczonego
z tytułu wydatków udokumentowanych fakturami VAT dotyczącymi wydatków objętych niniejszym
wnioskiem.

Uzasadnienie wraz z podstawą prawną oraz wielkością procentową częściowego obniżenia kwot
podatku VAT należnego o kwoty podatku VAT naliczonego (obligatoryjne)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………......................................................................................................................................
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Nie posiadam prawnych i faktycznych możliwości do obniżenia kwot podatku VAT należnego z tytułu
wykonywanych przeze mnie czynności opodatkowanych VAT o kwoty podatku VAT naliczonego z tytułu
wydatków udokumentowanych fakturami VAT dotyczącymi wydatków objętych niniejszym wnioskiem.

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do zwrotu podatku VAT w przypadku, gdy dokonam obniżenia
kwoty podatku VAT należnego o kwoty podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących
wydatki objęte niniejszym wnioskiem, a które oznaczyłem jako VAT kwalifikowany objętych dofinansowaniem,
w części odpowiadającej proporcjonalnej wielkości odliczenia VAT.
…........................................................................
(Podpis Wnioskodawcy lub osoby reprezentującej Wnioskodawcę)

Wyjaśnienia:
*VAT kwalifikowany – pod pojęciem VAT kwalifikowany, rozumie się podatek VAT naliczony udokumentowanych
na fakturach VAT z tytułu wydatków dotyczących wniosku o dofinansowanie, które beneficjent wnioskujący
ma prawo na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017
r., poz.1221 ze zm.) do ujęcia w rozliczeniu podatku VAT, tj. obniżenie kwot podatku VAT należnego o kwoty
podatku VAT naliczonego, a także w jakiejkolwiek innej formie zwróconej temu beneficjentowi.
4.3. Wnioskowana kwota dofinansowania:

Udział procentowy
w koszcie
kwalifikowanym:

................................................................................................................................................. zł
5. Dokumentacja techniczna i załączniki:
5.1. Projekt techniczny (jeśli jest wymagany)
5.2. Kosztorys (jeśli jest wymagany)
5.3. Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane)
5.4. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych (jeśli jest wymagane)
5.5. Prawo do dysponowania nieruchomością / mieszkaniem (aktualny odpis z księgi wieczystej)
5.6. Zgoda właściciela nieruchomości wielolokalowej (jeśli jest wymagana)

Oława, ….............................…

........................................................................
(Podpis Wnioskodawcy lub osoby reprezentującej Wnioskodawcę)
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