WNIOSEK
O PRZYZNAWANIE Z BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE
INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA, POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ
CIEPŁA W BUDYNKACH LUB LOKALACH MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE
GMINY ŁĘCZYCE

1. Dane Wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko/nazwa firmy: ……………………………………………………………………………
b) adres zamieszkania/adres firmy: ………………………..………………………………………………
c) nr dowodu osobistego – wydany przez: …………………………………………………………………
d) telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………..
e) NIP (dotyczy firm): ………………………………………………………………………………………
f) Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………..

2. Adres, pod którym przeprowadzono wymianę starego systemu ogrzewania na nowe ekologiczne
ogrzewanie:
Budynek
mieszkalny/
lokal
mieszkalny*
położony
jest
w
miejscowości
…………………………………………………… przy ul. ……………………………………………….….
Budynek mieszkalny wzniesiony został w ……………………………………….roku.
Lokal mieszkalny zajmuję od ……………………………………….………………….roku.
Powierzchnia mieszkalna w budynku wynosi ……………..m2 , co stanowi ……………..% powierzchni
użytkowej obiektu (wypełnić tylko w przypadku, gdy w budynku mieszkalnym prowadzona jest jednocześnie
działalność gospodarcza).
3. Wymiana polegała na:
…………………………………………………………………………………………………………………
(podać rodzaj ogrzewania przed wymianą)
na ogrzewanie
…………………………………………………………………………………………………………………
(podać rodzaj ogrzewania po wymianie)
Stare źródło ogrzewania funkcjonowało w budynku /lokalu mieszkalnym od ……………… roku.
Prace związane z wymianą zakończono ……………………………………….. (podać datę).

Oświadczam, że akceptuję zasady przyznawania z budżetu Gminy Łęczyce dotacji celowej na dofinansowanie
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach
mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Łęczyce.

Potwierdzam prawidłowość danych i informacji zawartych we wniosku.

………………………………
(miejscowość i data)

…………..…………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku załączam:
1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub zgoda właściciela/administratora
budynku na wykonanie modernizacji. W przypadku braku takiego dokumentu oświadczenie, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku,
2) imienna faktura/rachunek zakupu kotła grzewczego (oryginał do wglądu),
3) dane techniczne kotła wraz ze świadectwem, potwierdzające spełnienie kryteriów energetyczno –
emisyjnych, określonych w normie europejskiej EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze Część 5: Kotły grzewcze
na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” przez jednostkę posiadającą akredytację,
4) oświadczenie, że w wymieniony kocioł w swojej konstrukcji posiada zakaz stosowania rusztu awaryjnego wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wniosku,
5) oświadczenie, że w wymieniony kocioł w swojej konstrukcji posiada zakaz stosowania rusztu awaryjnego wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie,
6) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do dostarczenia:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w
rybołówstwie, jakie otrzymał w roku , w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacji określonych 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
poźn. zm.) lub 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).

……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 1 do wniosku
o przyznanie dotacji celowej

Łęczyce, dnia ………………………………….

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków budżetu gminy Łęczyce inwestycji, polegającej na
wymianie starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości o nr
ewidencyjnym ………., położonej w miejscowości ……………………………………………………

……………………………..…………
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 2 do wniosku
o przyznanie dotacji celowej

Łęczyce, dnia ………………………………….

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków budżetu gminy Łęczyce inwestycji, polegającej na
wymianie starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne oświadczam, że wymieniony kocioł w swojej konstrukcji
posiada zakaz stosowania rusztu awaryjnego.

……………………………..…………
(podpis wnioskodawcy)

