Nr ewidencyjny wniosku
Data wpływu wnioski do Urzędu Gminy

WNIOSEK O UDZIELANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU
GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA
POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA
NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE
I. DANE WNIOSKODAWCY
1
Imię i nazwisko/pełna nazwa
Wnioskodawcy
2

Adres zamieszkania/siedziby
Wnioskodawcy

3

4

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli
jest inny niż w pkt 2 oraz w przypadku
wskazania pełnomocnika)
Telefon kontaktowy, e-mail

5

Forma prawna Wnioskodawcy

6

Numer dowodu tożsamości

7

NIP/REGON*

8

Dane pełnomocnika (imię i nazwisko/pełna
nazwa, adres, telefon kontaktowy, e-mail)

9

Tytuł prawny do nieruchomości, na której
ma być realizowane zadanie

10

Lokalizacja zadania planowanego do
realizacji (miejscowość, ulica, nr
budynku/lokalu)

osoba fizyczna
przedsiębiorca
wspólnota mieszkaniowa
osoba prawna
inna

własność
współwłasność
użytkowanie wieczyste
najem
inny (podać jaki) ……………………
……………………………………………

* - dotyczy przedsiębiorców i osób prawnych

II. WNIOSKUJĘ O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY
LIPCE REYMONTOWSKIE W FORMIE DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ NIŻEJ
WSKAZANEGO ZADANIA
kocioł starej generacji
1
Rodzaj starego źródła ciepła**

kocioł: gazowy, olejowy,
na biomasę - eksploatowane
powyżej 5 lat
2

Moc starego źródła ciepła** (w kW)

3

Rodzaj używanego obecnie paliwa**

4

Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku**

5

Planowane nowe źródło ciepła

6

Planowana moc nowego kotła (w kW)

7

Zakres prac objętych wnioskiem

węgiel kamienny
węgiel brunatny
inne paliwo (wymienić jakie)
…………………………………………

kocioł gazowy
kocioł olejowy
kocioł na biomasę, pelet lub inne,
spełniające parametry normy
PN EN 303-5:2012 5 klasy
kocioł węglowy spełniający
parametry normy PN EN
303-5:2012 5 klasy

III. REALIZACJA I FINANSOWANIE INWESTYCJI
1
Planowany termin realizacji
Termin rozpoczęcia
przedsięwzięcia
2

Termin zakończenia

Wnioskowana dotacja
Środki własne Wnioskodawcy
Całkowity koszt inwestycji

** - w przypadku likwidacji więcej niż jednego starego źródła ciepła należy podać dane dotyczące
wszystkich źródeł ciepła, łączną wartość likwidowanych źródeł oraz ilość zużywanego paliwa
i jednostkową moc każdego z kotłów
IV. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) zapoznałem/am się z treścią regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu
Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie
środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie
Gminy Lipce Reymontowskie stanowiącym załącznik do uchwały nr XXX/209/2018 Rady Gminy
Lipce Reymontowskie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie środowiska polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji
na terenie Gminy Lipce Reymontowskie;

2) realizując powyższe zadanie nie mam możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu
podatku VAT/ mam możliwość odzyskania poniesiony koszt podatku VAT*** (w przypadku
możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT dofinansowane mogą być tylko koszty
netto).

………………………………, data ………………
(miejscowość, data)

………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

V. OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELI
Dane współwłaściciela/i
1
Imię i nazwisko Współwłaściciela/i

2

Adres zamieszkania

3

Numer dowodu tożsamości

Oświadczam/y, że jako współwłaściciel/współwłaściciele*** nieruchomości wskazane w części I
pkt 11 niniejszego wniosku, wyrażam/y zgodę na realizację przez Wnioskodawcę objętej wnioskiem
inwestycji (demontaż starego źródła ciepła, montaż nowego źródła ciepła oraz jego użytkowanie)
na przedmiotowej nieruchomości.

………………………………, data ………………
(miejscowość, data)

*** - niepotrzebne skreślić

………………………………………
(podpis/y Współwłaściciela/i)

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU****
1
Dokument potwierdzający tytuł własności (współwłasności, użytkowania
wieczystego) do nieruchomości, tj. akt własności lub inny dokument,
z którego wynika własność Wnioskodawcy
2
Pisemna zgoda właściciela budynku na realizację prac objętych wnioskiem
bądź pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości
3
Prawomocne pozwolenie na budowę, jeżeli wykonanie przedsięwzięcia
wymaga uzyskania pozwolenia na budowę
4
Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowalnych właściwemu
organowi architektoniczno-budowalnemu wraz z potwierdzoną datą
wpływu zgłoszenia oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ
w ustawowym terminie od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł
sprzeciwu, jeżeli wykonanie przedsięwzięcia wymaga dokonania
zgłoszenia
5
Zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku
podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich
latach podatkowych – dotyczy podmiotów będących przedsiębiorcą
lub podmiotów prowadzących działalność w zakresie rolnictwa (wypisać
zaświadczania)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
6

Oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej przez
Wnioskodawcę w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc
oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych – dotyczy podmiotów
będących przedsiębiorcą lub podmiotów prowadzących działalność
w zakresie rolnictwa (wypisać oświadczenia)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

7

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku podatkowym,
w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich
latach podatkowych – dotyczy podmiotów będących przedsiębiorcą
lub podmiotów prowadzących działalność w zakresie rolnictwa

8

Informacje określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

9

Informacje określonych w rozporządzeniu 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

**** - właściwe zaznaczyć znakiem X

