Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa
na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
1. Dane Wnioskodawcy
1) Składający wniosek:  osoba fizyczna,  wspólnota mieszkaniowa,  osoba prawna

 przedsiębiorca,  jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub
powiatową osobą prawną,  inny podmiot: …………………………………….…….
2) Nazwisko, imię / Pełna nazwa ……………………………………….…..……….…….
3) PESEL …………..….........………REGON …………..…… NIP …………...……….1)
4) Telefon/mail/fax …………………………………………………...……………...……
5) Adres zamieszkania / adres siedziby:
Miejscowość

……………………….…..……

Kod pocztowy

……….……....……….

Ulica

…………………………………

Nr domu/Nr lokalu ……...….…...………

6) Adres do korespondencji
Miejscowość

……………………….…..……

Kod pocztowy

……….……..…..…….

Ulica

…………………………………

Nr domu/Nr lokalu ……...….….……..…

Miejscowość

……………………….…..……

Kod pocztowy

Ulica

…………………………………

Nr domu/Nr lokalu ………….…......……

2. Lokalizacja inwestycji
……….……..…..…….

3. Wnoszę o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą
systemu ogrzewania w lokalu/budynku, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem/
najemcą/inny

tytuł

prawny:

...….……………….…….)2),

mieszczącym

się

w Puszczykowie przy ul. ……............................................................nr ..............................
4. Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona
jest działalność gospodarcza:  tak,  nie.
5. Informacja, czy na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona
jest działalność gospodarcza w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa:  tak,  nie.
6. Charakterystyka zadania
1) Planowana wysokość kosztów realizacji zadania

……..………… zł

2) Moc planowanego do zainstalowanego ogrzewania

.…..………… kW

3) Rodzaj planowanego do zainstalowanego ogrzewania:

 ogrzewanie gazowe,  ogrzewanie olejowe,  ogrzewanie elektryczne,  pompa
ciepła,  paliwo stałe.
…..………… m2

4) Powierzchnia ogrzewana lokalu

5) Liczba pieców/kotłów węglowych/kominków planowanych do trwałej likwidacji:

…....... szt., w tym: pieców/kotłów – …....... szt., kominków - …....... szt.
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6) Liczba pieców węglowych planowanych do pozostawienia (objętych opieką

konserwatora zabytków lub posiadających wysokie walory estetyczne): …......... szt.
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………......………
…………………………………………………………………………......……………
7) Czy planuje się pozostawienie kominka nieposiadającego wodnej lub powietrznej

instalacji rozprowadzania ciepła:  tak,  nie.
7. Planowany termin zakończenia prac (nie później niż 10 grudnia) .......................................
8. Kwotę dotacji proszę wypłacić na rachunek bankowy numer:
......................................................................................................................................................
9. Uwagi ....................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Piece węglowe na paliwo stałe w liczbie .......,w ramach zmiany systemu ogrzewania,
zostaną zlikwidowane.
2. Zapoznałem się z Regulaminem udzielania dotacji celowych na trwałą likwidację
ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi
stanowiącym załącznik do uchwały Nr ………………..
3. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej inwestycji.
4. Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego w toku
jego realizacji, po jego zakończeniu oraz w okresie trwania trwałości projektu.
……………………………………………
data i podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy załączyć:

1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie jest to własność
to również zgodę właściciela (współwłaścicieli).

2. Dokumentację fotograficzną pieca/kotła węglowe, który będzie podlegał likwidacji.
3. Zaświadczenia/oświadczenia/informacje, o których mowa w paragrafie 8 ust. 5 Regulaminu. 3)
4. W przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do
załączenia do wniosku kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację
zadania inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji
ustanowienia zarządcy wspólnoty - kopii umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną
oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli,
poświadczone przez zarządcę.
Objaśnienia:
1)
identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi objętymi
rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami
podatku od towarów i usług; NIP/REGON – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi
ewidencyjnemu,
2)
niepotrzebne skreślić,
3)
obowiązek załączenia dokumentów dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą pomoc
de minimis.
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