
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 126/2017 

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn 

z dnia  21.12.2017 r. 

 

…………………, dnia ……………. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn  

ul. Piłsudskiego 21 

98-355 Działoszyn  
 

WNIOSEK  

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU MIASTA I GMINY  DZIAŁOSZYN NA 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA 

POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

NA TERENIE MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN  

1. Dane podmiotu ubiegającego się o Dotację 

Imię i nazwisko/nazwa: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

prowadzący/-a działalność gospodarczą pod firmą
1
: 

……………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania
2
/siedziba: 

……………………………………………………………………………………...............................................

............................................................................................................................................................................... 

PESEL
2
/NIP/REGON/KRS: 

…………………………………………………………………………………………………................. 

Seria i numer dowodu osobistego
2
: …………………… wydany przez: 

………………………………….………….……………………………............................................................. 

Telefon kontaktowy: 

………………………………………………………………….…………………………………………….. 

1 
– w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

2 
– w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. 

  

 2. Tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja (niepotrzebne skreślić):  

1) właściciel;  

2) współwłaściciel;  

3) inny tytuł: …………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Charakterystyka planowanej inwestycji 

1) lokalizacja budynku, w którym ma zostać wymienione źródło ciepła:  

Adres: …………………………………………………………………………………………………………. 

Numer ewidencyjny działki: ………………., jednostka ewidencyjna: …………………….……..……..……, 

obręb: …………………………………………………... 



  

Oświadczam, że pod ww. adresem nie jest prowadzona działalność gospodarcza i nie jest on wskazany jako 

miejsce wykonywania działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

ani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
*
.    

*
w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. 

 

Oświadczam,
 
że ww. budynek jest zamieszkały i użytkowany, a pozwolenie na jego budowę zostało wydane 

przed terminem 6 lat przed dniem złożenia niniejszego wniosku.
 

 

2) dane dotyczące istniejącego źródła ciepła (starego źródła ciepła):  

Rodzaj starego źródła ciepła przeznaczonego do likwidacji  (niepotrzebne skreślić):  

a) piec kaflowy,  

b) kominek,  

c) niskowydajny i nieekologiczny kocioł węglowy niespełniający normy PN EN 303-5:2012 5 klasy, 

d) inny kocioł (gazowy, olejowy, na biomasę), który jest eksploatowany powyżej 5 lat: …………. 

………………………………………………………………………… 

Rodzaj używanego obecnie paliwa do ogrzewania budynku: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Moc aktualnego kotła [kW]: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ilość palenisk na paliwo stałe: 

.…………………………………………………………………………………..………………………….. 

Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku: 

.……………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie odstąpienia od likwidacji starego źródła ciepła (zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 

XLII/271/2017 z dnia  30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska 

polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji  na terenie Miasta i Gminy 

Działoszyn z późn. zm.):  

……………………………………….………………………..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3) dane dotyczące nowego źródła ciepła:  

Rodzaj: 

a) pompa ciepła (jeżeli będzie to jedyne źródło ciepła w budynku),  

b) ogrzewanie gazowe (kocioł gazowy), 

c) ogrzewanie olejowe (kocioł olejowy), 

d) nowoczesne urządzenie grzewcze z podajnikiem automatycznym na biomasę, pelt lub węgiel 

spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy, 



Planowana moc nowego źródła ciepła  [kW]: 

………………………………………………………………………………………………………………., 

Zakres prac objętych wnioskiem*: 

……………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(*) Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie następujących kosztów związanych z realizacją inwestycji 

polegającej na wymianie starych źródeł ciepła: 

1) koszty zakupu nowych źródeł ciepła – fabrycznie nowych i zamontowanych po raz pierwszy;  

2) koszty montażu.  

 

4. Planowany termin realizacji inwestycji: 

Data rozpoczęcia: ………………………………………………………………………………………………; 

Data zakończenia (nie później niż do dnia 23 listopada roku, w którym składany jest niniejszy wniosek): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji: 

………………………………………………..…………………………………. zł. 

 
Oświadczam, że: 

- zapoznałem/-am się z treścią Uchwały Nr XLII/271/2017 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na 

terenie Miasta i Gminy Działoszyn (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20 listopada 2017 r., poz. 4787), oraz Uchwały Nr 

XLVI/289/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zmiany ww. Uchwały; 

- w ramach realizowanej inwestycji nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków, tzn. finansowanie całkowite lub 

częściowe wydatków dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych); 

 

- występuję po raz pierwszy o  dofinansowanie  wymiany  źródeł  ciepła;   

- dane zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym;  

- jestem świadomy, że złożenie we wniosku nieprawdziwych informacji lub oświadczeń skutkować może koniecznością 

zwrotu dotacji po ujawnieniu nieprawidłowości;  

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku (zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.1997 r.). Zostałem/am poinformowany/a,  że podanie przeze mnie danych osobowych zawartych 

w niniejszym wniosku jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści tychże danych oraz do ich 

poprawiania;  

- dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn i nie będą udostępniane innym odbiorcom;  

- wyrażam zgodę na kontrolę posiadania starego źródła ciepła wskazanego w niniejszym wniosku. Zobowiązuję się 

umożliwić przeprowadzenie kontroli upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn, a w razie 

powzięcia przez nich wątpliwości co do danych zawartych we wniosku o udzielenie Dotacji – również do złożenia 

wyjaśnień oraz przedłożenia żądanych dokumentów.   

                                  …………………………………………..…                  

        (miejscowość, data, czytelny podpis Wnioskodawcy) 



 

 

 

Załączniki*: 

- pozwolenie na budowę (jeżeli zrealizowanie inwestycji wymaga jego uzyskania);  

- zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowalnych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od 

dnia zgłoszenia organ nie wniósł sprzeciwu (jeżeli zrealizowanie inwestycji wymaga zgłoszenia);  

- dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością - oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z oryginałem do wglądu (w przypadku osób fizycznych, osób prawnych, 

przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi) 

oraz:  

a) zgoda współwłaścicieli na realizację inwestycji w sposób określony we wniosku (w przypadku współwłasności), 

b) zgoda właściciela na wykonanie inwestycji w sposób określony we wniosku (w przypadku, w którym Wnioskodawca 

nie jest właścicielem budynku),  

c) zgoda zarządcy nieruchomości na wykonanie inwestycji w sposób określony we wniosku (w przypadku lokalu 

mieszkalnego);  

d) dokument potwierdzający tytuł prawny każdego z członków wspólnoty do lokalu wchodzącego w skład danej 

nieruchomości oraz uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji (w 

przypadku wspólnot mieszkaniowych),  

- zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej przez 

Wnioskodawcę w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o 

wielkości ww. pomocy albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie (składane w przypadku, w którym dotacja 

będzie stanowiła pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w braku stosownych 

zaświadczeń w powyższym zakresie);  

- formularz, którego wzór stanowi Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze 

zm.) – w wersji obowiązującej od dnia 15 listopada 2014 r. (jeśli dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis), 

- formularz, którego wzór stanowi Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) – jeśli dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 

 

 (*) niepotrzebne skreślić. 

Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniująca wnioski powołana Zarządzeniem Nr …………………. 

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia …………………… r. w sprawie powołania Komisji do 

oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł 

ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn  oraz wniosków o 

przekazanie środków pieniężnych z tytułu udzielonej dotacji): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Działoszyn, dnia ………………… 

 

 

Członkowie Komisji: 

 

1. ……………………………………… - Przewodniczący Komisji……………………………… 
(imię i nazwisko)            (pieczęć i podpis) 

 



2. ……………………………………… -       Członek Komisji ……………………………… 
(imię i nazwisko)            (pieczęć i podpis) 

 

3. ……………………………………… -       Członek Komisji ……………………………… 
(imię i nazwisko)            (pieczęć i podpis

 

 

 

 


