
Załącznik do Regulaminu  

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie   

na pokrycie kosztów inwestycyjnych wymiany systemów ogrzewania   

węglowego na ekologiczne źródła ciepła   

 

                                                 ___________________________________ 

                                      / miejscowość, data / 

  

  

Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu 

                Ul. Gdańska 79 

  

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na pokrycie kosztów 

zmiany systemów grzewczych na ekologiczne źródła ciepła. 

  

  

1. Dane Wnioskodawcy  

Imię i Nazwisko/Nazwa: 

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

Adres zamieszkania/Siedziba: m. ................................ ul. ............................................ nr ........   

2. Składający wniosek: (zaznaczyć właściwe)   

□ osoba fizyczna  

□ wspólnota mieszkaniowa  

□ osoba prawna  

□ przedsiębiorca ( NIP…………………………………………….) 

3. Adres nieruchomości, na której ma być zrealizowana inwestycja objęta wnioskiem:  



Miejscowość ...................................... ul. ............................................................... nr ..........  

Nr ewidencyjny działki ........................................... obręb ........................................  

Rodzaj budynku objętego wnioskiem:(zaznaczyć właściwe)  

□ budynek wolnostojący niebędący budynkiem wielolokalowym lub jego część  

□ lokal mieszkalny  

□ inny ..........................................................................................................  

  

4.Tytuł prawny władania nieruchomością: (zaznaczyć właściwe)  

□ własność  

□ współwłasność  

□ użytkowanie wieczyste  

□ współużytkowanie wieczysty 

□ zarząd wspólnotą 

□ inne: ......................................................................................................................................  

  

5. Charakterystyka zadania objętego dotacją:  

a) Planowana wysokość kosztów realizacji zadania .................................................. zł  

b) Wnioskowana kwota dotacji ..................................................................... zł  

c) Wnioskowana kwota dotacji stanowi .......................% kosztów całkowitych  

d) Rodzaj planowanego do zainstalowanego ogrzewania  

      □ ogrzewanie gazowe  

      □ ogrzewanie elektryczne  

      □ ogrzewanie olejowe  

      □ pompy ciepła  

      □ kocioł opalany paliwem stałym ( w tym na biomasę ) spełniający normy klasy V 

e) Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji............ szt.  



g)  Na  realizację  zadania  objętego  niniejszym  wnioskiem  udzielona  została  dotacja  z  

innych  źródeł (zaznaczyć właściwe)  

□ tak  □ nie  

   

6. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja __ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ -_ 

___ __ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __  

Właściciel rachunku:  

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

 

 

Oświadczam, że:   

1. Wszystkie  posiadane  piece/kotły  c.o.  opalane  paliwem  stałym  w  ramach  zmiany  

systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym.  

2.  Zapoznałem  się  i  akceptuję  treść   „Regulaminu  udzielania  dotacji  celowych  z  

budżetu Gminy i Miasta Jastrowie  na  pokrycie  kosztów  inwestycyjnych wymiany  

systemów  ogrzewania węglowego  na  ekologiczne  źródła  ciepła”  uchwalonego uchwałą  

Nr…............... Rady Miejskiej w Jastrowiu z …........................ r.  

  

  

 

 

 

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

     /data/                                                                                        /czytelny podpis/                                             

   

 

 

 



Załączniki:  

□  dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością  

□  zgoda  wszystkich  właścicieli/współwłaścicieli/użytkowników  
wieczystych/współużytkowników wieczystych nieruchomości na realizację zadania  

□  oświadczenie  o  wyznaczeniu  jednego  pełnomocnika  upoważnionego  do  ich  
reprezentowania  w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji  

□  uchwała  powołująca  zarząd  lub  umowa  powierzająca  zarządzanie  nieruchomością  
zarządcy  –podmiot reprezentujący wspólnotę mieszkaniową;  

□  zgoda  właścicieli  wchodzących  w  skład  wspólnoty  na  zmianę  ogrzewania,  wyrażona  
w  formie uchwały;  

□  zestawienie  lokali  objętych  wnioskiem  o  udzielenie  dotacji,  ze  wskazaniem  ich  
właścicieli, poświadczone przez zarządcę.  

□  oświadczenie o braku możliwości podłączenia lokalu lub budynku do sieci gazowej. 

□  aktualne warunki przyłączenia do sieci gazowej lub energetycznej. 

□  zaświadczenie o braku sprzeciwu do projektu robót geologicznych ( w przypadku montażu 
pompy ciepła ). 

□ zaświadczenia o pomocy de minimis  lub pomocy de minimis w rolnictwie  lub  
rybołówstwie  jakie  otrzymał  w  roku,  w  którym  ubiega  się  o  pomoc,  oraz  w ciągu  
dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej 
pomocy de minimis lub pomocy de minimis  w  rolnictwie  lub  rybołówstwie  otrzymanej  w  
tym  okresie,  albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;  

□  informacja zgodna ze wzorem  określonym  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  
29 marca  2010 r.  w  sprawie  zakresu informacji  przedstawianych  przez  podmiot  
ubiegający  się  o  pomoc  de  minimis  (Dz. U.  Nr 53, poz.311 z późn. zm.).  

lub 

□  informacja  zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  11 
czerwca 2010 r.  w  sprawie  informacji  składanych  przez  podmioty  ubiegające  się  o  
pomoc  de  minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz.810 ). 

 


