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Wniosek nr         /CPGS/2018 
(wypełnia pracownik Urzędu Gminy w Somoninie) 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ  

NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

 

I. WNIOSKODAWCA 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….. 

2. PESEL  ………………………………………………………………………………………….. 

3. Telefon/mail  ………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………….. 

5. Adres do korespondencji    ...…..……………………………………………………………………………….... 

6. Sposób przekazania dotacji: 

a) przelewem na konto Inwestora nazwa banku: ……………………………………………………………... 

nr rachunku         __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ 

b) jeżeli nie wpisano nr konta, przyjmuje się: gotówką w kasie 

 

II. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

1. Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 

2. Nr działki / nr księgi wieczystej: ……………………….….………/………………..…………………. 

 

III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PLANOWANEGO DO WYKONANIA W 2018 ROKU 

1. Wymiana starego kotła opalanego węglem na: 

 Kocioł opalany olejem opałowym, 

 Kocioł opalany biomasą (pelletem, brykietem, trocinami, zrębkami, słomą itd.) - najwyższej 5 klasy 

 Kocioł opalany gazem, 

 Gruntową/powietrzną* pompę ciepła (*niepotrzebne skreślić) 

 Elektryczne ogrzewanie grzewcze 

2. Ogrzewana powierzchnia lokalu / liczba kotłów do trwałej likwidacji                                 ……….m2 / ......….szt 

 

V. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI I KOSZT CAŁEGO ZADANIA 

1. Data rozpoczęcia: od daty podpisania umowy o udzielenie dotacji. 

2. Data zakończenia: do daty wskazanej w umowie o udzielenie dotacji tj. 30.11.2018r. 

 

V. PLANOWANY ZBIORCZY EFEKT EKOLOGICZNY 

Należy wypełnić poniższą tabelę (!): 

PRZED 

MODERNIZACJĄ 

Roczne zużycie                                                    [w tonach]  

 
Moc nominalna kotła                                                [w kW]  

 

PO 

MODERNIZACJI 

Planowane roczne zużycie [w tonach, kWh, litrach lub m3]  

 
Planowana moc nominalna kotła/pompy 

ciepła/elektrycznego ogrzewania grzewczego         [w kW] 
 

 
W przypadku wymiany na pompę ciepła nie należy wypełniać „Planowanego rocznego zużycia”. 
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VI. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 

 własność / współwłasność 

 użytkowanie wieczyste 

 najem 

 inne 

  

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem  

1. dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością: zgodę większości współwłaścicieli (przy 

czym zgoda większości oznacza 50% + 1 udziałów we współwłasności) lub administracji budynku, w 

przypadku kiedy wnioskodawca jest najemcą, dzierżawcą lub przysługuje mu inny tytuł prawny do 

nieruchomości, 

2. dokument potwierdzający wysokość planowanego zadania (kosztorys, rachunek proforma wystawiony przez 

uprawniony dokument) 

3. dokumentacja fotograficzna obecnego źródła ciepła (tj. zdjęcie działającego kotła), 

4. kopia wymaganych pozwoleń bądź dokument potwierdzający wystąpienie o stosowne pozwolenie (instalacja 

gazowa) 

 

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, które Inwestor zobowiązuje się przedłożyć (w przypadku pozytywnego 

rozpatrzenia niniejszego wniosku) po wykonaniu zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej. 

1. fakturę/rachunek zawierającą/y opis sporządzony przez przedsiębiorcę i przez niego podpisany z 

wyodrębnieniem wartości kosztów: 

o likwidacji palenisk/kotłowni oraz zakupu i montażu nowego źródła ciepła,  

o zakupu montażu instalacji grzewczej, 

2. protokół odbioru zadania wystawiony przez przedsiębiorcę realizującego zadanie, 

3. kopia pozwolenia na budowę w przypadku instalacji gazowej, 

4. dokumentację fotograficzną nowej instalacji. 

 

IX. Przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Moje dane osobowe podane w niniejszym wniosku będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych przez Urząd Gminy w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino w celu realizacji 

projektu; mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia; podanie przeze mnie moich danych jest 

dobrowolne. 

2. Moje dane kontaktowe będą udostępniane (imię i nazwisko, adres nieruchomości) w celach realizacji projektu „Czyste 

powietrze Gminy Somonino” w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2018 – Wojewódzkiemu 

Funduszowi Ochrony Środowiska w Gdańsku.   

3. Konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego w toku jego realizacji oraz po jego 

zakończeniu.  

4. W ramach udzielonej dotacji deklaruje zlikwidować wszystkie paleniska węglowe znajdujące się w lokalizacji zadania 

objętej niniejszym wnioskiem.  

5. Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 

6. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, w której ma być realizowana inwestycja objęta niniejszym 

wnioskiem, zobowiązuję się w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu Gminy Somonino, 

niezwłocznie od zaistniałej sytuacji poinformować Urząd Gminy Somonino. 

7. Nie jestem podatnikiem podatku VAT.  

8. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. 

 

……………………………………………………………… 

/ data i podpis wnioskodawcy/ 


