
Załącznik nr 5 

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 PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU UDZIELONEJ 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 Wnioskodawcy. 

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
1
: …………………… wydany przez: ..…………………………........... 

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

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

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

2. Niniejszym oświadczam, że: 

1) w dniu …………….…. zakończono realizację inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła w celu 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Działoszyn , na którą udzielono mi Dotacji celowej na 

podstawie umowy z dnia ……………..………....;  

2) koszty realizacji inwestycji, o której mowa w punkcie 1 powyżej, wyniosły: 

…………………………………. zł  (słownie: …………………… ……………………………………. 

złotych). 

3. W załączeniu przedkładam: 

1) imienne dowody potwierdzające poniesienie kosztów wskazanych w ust. 2 pkt 2 powyżej 

(faktury/rachunki
*
 nieopłacone w całości lub w części, na którą została udzielona Dotacja); 

2) dokument określający dane techniczne Nowego źródła ciepła; 

3) dokument potwierdzający spełnienie wymagań dla zainstalowanego Nowego źródła ciepła (np. 

parametrów normy PN EN 303-5:2012 5 klasy – atesty, certyfikaty).  

3. Środki pieniężne z tytułu udzielonej Dotacji celowej proszę przekazać: na rachunek bankowy 

Beneficjenta o numerze: ……………………………………………………………………………………… 

w Banku ………………………………………………………………………………………….…… / 

wypłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyn
*
. 

 

 



Oświadczenia: 

1) oświadczam, że zlikwidowałem(am) /nie zlikwidowałem(am)
*
 stare źródło ciepła;  

2) w związku z udzieloną dotacją zobowiązuje się do umożliwienia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy 

Działoszyn dokonania kontroli.   

 (*) niepotrzebne skreślić 

 

 

………………………………………        ……………………………………… 
              (miejscowość, data)                        (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 
Załączniki: 

 

1) imienne dowody potwierdzające poniesienie kosztów wyszczególnionych w ust. 2 pkt 2 powyżej (faktury/rachunki 

nieopłacone w całości lub w części, na którą została udzielona Dotacja); 

2) dokument określający dane techniczne Nowego źródła ciepła; 

3) dokument potwierdzający spełnienie wymagań dla zainstalowanego Nowego źródła ciepła (np. parametrów normy PN 

EN 303-5:2012 5 klasy – atesty, certyfikaty).  

 

 

Opinia 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:  

 

Na podstawie wniosku o przekazanie środków pieniężnych z tytułu udzielonej Dotacji oraz załączonych do 

niego dokumentów Komisja rekomenduje wypłatę środków z tytułu udzielonej Dotacji w wysokości 

…………….. zł.  

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)
 

 


