
Załącznik do Uchwały Nr L/334./2017
Rady Gminy Lubin

z dnia  26 czerwca 2017 r.

Wójt  Gminy Lubin
ul. Władysława Łokietka 6 
59-300 Lubin

W N I O S E K 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych z realizacją zadań  z zakresu  ochrony powietrza

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwisko, imię/Nazwa*) ……………………………….…….………….………........… *)

Seria i numer dowodu osobistego …........................,     PESEL ……..…….…….………**)
2. Telefon/fax/mail …………………………………………...........................……….…....……

3. Adres zamieszkania/siedziby*):
1) miejscowość ……………………….…............. kod pocztowy ……........…..............……

2) ulica ………………………………................... nr domu/nr lokalu …................................
4. Adres do korespondencji:

miejscowość ……………………….…............. kod pocztowy ……........…..............……
ulica ………………………………................... nr domu/nr lokalu …................................

5. Tytuł prawny do nieruchomości:
□ prawo własności

□  użytkowanie wieczyste
□ trwały zarząd

□ ograniczone prawo rzeczowe
□ stosunek zobowiązaniowy

6. Sposób przekazania dotacji:

przelewem na konto nr …....................................................................................................

II. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI

1) miejscowość …………………………...…....... kod pocztowy ……........….............……
2) ulica ………………………………..............… nr domu/nr lokalu …..............................



III. OPIS ZADANIA

1. Planowana wysokość kosztów koniecznych do realizacji zadania ….............................  zł
2. Moc planowanego do zainstalowania ogrzewania …………..……..............................… kW
3. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania:

         □  ogrzewanie elektryczne

□  ogrzewanie olejowe

□ ogrzewanie gazowe

□  ogrzewanie węglowe

□ ogrzewanie peletowe

□ pompy ciepła
4. Powierzchnia ogrzewana budynku (lokalu) mieszkalnego ............................. m2

5. Charakterystyka istniejącego źródła ciepła: ilość pieców/kotłowni węglowych …....szt., 
moc …... kW, rok produkcji …............rok, sprawność …....%, zużycie węgla …......…....... 
ton/rok

IV. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA:

1. data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji

2. data zakończenia: do dnia 15 listopada …........................... roku

V. OŚWIADCZENIE
1. Oświadczam,  iż  obiekt  objęty  inwestycją  nie  jest  wykorzystywany  do  prowadzenia

działalności gospodarczej.
2. Oświadczam, iż jestem/nie jestem*) podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji dotowanej

inwestycji  przysługuje  mi/nie  przysługuje*)  odliczenie  podatku  VAT  (w  przypadku
wystąpienia prawa do odliczenia — dotacja obejmuje kwoty netto).

3. Wnioskowana  przeze  mnie  dotacja  nie  jest  objęta  przepisami  dotyczącymi  pomocy
publicznej.

4. Wyrażam  zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  obiektu  objętego  inwestycją  przez  osoby
upoważnione, na każdym etapie realizacji zadania oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania
dotacji.

5. Wyrażam  zgodę  na  rozpowszechnianie  w  dowolnej  formie  (w  prasie,  radiu,  telewizji,
internecie oraz innych publikacjach) adresu przeprowadzenia inwestycji, przedmiotu i celu,
na który przyznano środki, oraz informacji o wysokości przyznanych środków.

...............................................      ...............................................
(miejscowość, data)                                                                         (podpis) 

*) niepotrzebne skreślić

**) jeżeli dotyczy 



VI.  WYKAZ  DOKUMENTÓW (kserokopii  -  oryginały  dokumentów  Wnioskodawca
zobowiązany jest dostarczyć do podpisania umowy o udzielenie dotacji):

1. dokument potwierdzający prawo do nieruchomości,
2. w  przypadku  współwłasności  wnioskodawca  dodatkowo  winien  przedłożyć  zgodę

współwłaścicieli  nieruchomości  na  realizację  zadania  i  podpisanie  umowy o  udzielenie
dotacji  wraz  z  oświadczeniem,  że  koszty inwestycji  zostaną  w całości  poniesione  przez
Wnioskodawcę,

3. w przypadku innego prawa niż własność/współwłasność wnioskodawca dodatkowo winien
przedłożyć  zgodę  właściciela  (współwłaścicieli)  lub  administracji  budynku  na  realizację
zadania  wraz z oświadczeniem, że koszty inwestycji  zostaną w całości poniesione przez
Wnioskodawcę,

4. w  przypadku  wskazania  pełnomocnika,  wnioskodawca  dodatkowo  winien  przedłożyć
pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

5. dokument  potwierdzający  możliwość  zawarcia  umowy  przyłączeniowej  z  dostawcą
ciepła**):

• dla ogrzewania gazowego -  zaświadczenie o możliwości  użytkowania gazu ziemnego w
obiekcie

• dla ogrzewania elektrycznego - warunki przyłączenia


