
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Wniosek

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ziębice dofinansowanie przedsięwzięcia
służącego ochronie powietrza, polegającego na:

I. Dane wnioskodawcy

Nazwisko i
imię

PESEL

Dokument
tożsamości

Seria i
nr

Wydany
przez:

Telefon:
(opcjonalnie)

e-mail:
(opcjonalnie)

Adres
zamieszkania

Kraj Kod pocztowy Miejscowość

ulica Nr
budynku

Nr
lokalu

Adres do
korespondencji

Kraj Kod pocztowy Miejscowość

ulica Nr
budynku

Nr
lokalu

II. Dane Pełnomocnika
(jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca, należy wskazać Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji)

Nazwisko i
imię

PESEL

Dokument
tożsamości

Seria
i nr

W
wydany

przez
Telefon:
(opcjonalnie)

e-mail:
(opcjonalnie)

Adres
zamieszkania

Kraj Kod pocztowy Miejscowość

ulica Nr
budynku

Nr
lokalu

Adres do
korespondencji

Kraj Kod pocztowy Miejscowość

ulica Nr
budynku

Nr
lokalu

III. Lokalizacja przedsięwzięcia

Miejscowość Ulica: Nr
budynku

Nr
lokalu

Nr Księgi
wieczystej

Rodzaj nieruchomości:

Lokal mieszkalny w
budynku
wielorodzinnym

Dom jednorodzinny

Tytuł prawny
do lokalu Własność współwłasność najem
Czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania, prowadzona jest działalność
gospodarcza? TAK NIE

Powierzchnia pomieszczenia/pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w m2

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia



Planowane do likwidacji węglowe źródła ciepła:
Piece kaflowe szt.: Kuchnia węglowa

szt.:
Piece centralnego
ogrzewania szt.:

Kotłownie lokalne szt.:

Inne źródła
(podać rodzaj i
ilość)
W tym piece kaflowe planowane do pozostawienia po odcięciu od przewodu kominowego szt.

Ilość paliwa stałego- węgla/biomasy zużyta w ostatnim
sezonie grzewczym:

rok: ton/m3

Instalacja ogrzewania proekologicznego:

Rodzaj planowanego ogrzewania: ( wybrać właściwe i wpisać planowaną moc nowego źródła ciepła)

Ogrzewanie gazowe o mocy .......... ... kW
(wpisać planowaną moc)

Ogrzewanie elektryczne o mocy ......... kW (wpisać
planowaną moc)

Zgodny z regulaminem kocioł na węgiel o
mocy........ kW (wpisać planowaną moc)

Zgodny z regulaminem kocioł na biomasę
o mocy .......... kW (wpisać planowaną moc)

Szacunkowy koszt
przedsięwzięcia: Cyfra:...........................................................................................................

Słownie: .......................................................................................................
V. Planowany termin
realizacji przedsięwzięcia: Data rozpoczęcia............................ - data zakończenia.............................

VI. Załączniki do zgłoszenia (właściwe zaznaczyć)
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania
nieruchomością - kopia (obowiązkowo)

Zgoda współwłaściciela nieruchomości na realizację
zadania i wypłatę - jeżeli dotyczy - (zał 2)

Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w
imieniu Wnioskodawcy - (jeżeli dotyczy)

Uchwała wspólnoty o realizacji zadania i zasadach
partycypacji w kosztach – kopia (jeżeli dotyczy)

Oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem
należności na rzecz gminy Ziębice
(obowiązkowo) (zał 3.)

W przypadku ogrzewania gazowego warunki przyłączenia
do sieci gazowej - jeżeli dotyczy

Inne (wymienić np. pozwolenie na budowę,
zgłoszenie budowlane )- opcjonalnie

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

.............................................................................
VII.Oświadczenia (właściwe zaznaczyć)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Ziębicach – zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). – dla potrzeb udzielenia
dotacji.(obowiązkowe)
Oświadczam, że zapoznałem/am* się z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze
środków budżetu Gminy Ziębice, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza. (obowiązkowe)

Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanego przedsięwzięcia przysługuje mi /nie
przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę
netto). (obowiązkowe)
Oświadczam, że nie wykorzystuję do podstawowego ogrzewania budynku innych nieekologicznych źródeł ciepła,
obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy kominka, chyba że służy on do ogrzewania budynku. (jeżeli dotyczy)

Oświadczam, że budynek w którym będzie dokonana wymiana kotła posiada zainstalowane i pracujące źródło ciepła,
przeznaczone do likwidacji (obowiązkowe)

Data:............................................
Podpis
Wnioskodawcy……………………………………………….......

Nr wpływu wniosku (wypełnia urząd)
.......................................................


