
Załącznik nr 1

…...........................................................................

…........................................................................... Lubawa, dnia …..............................................

…...........................................................................
…...........................................................................
(Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres wnioskodawcy)

Burmistrz Miasta Lubawa
ul. Rzepnikowskiego 9a
14-260 Lubawa

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ

z budżetu miasta Lubawa

na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego
na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa

Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Lubawa na dofinanso-
wanie  zmiany  systemu  ogrzewania  na  proekologiczny budynku  mieszkalnego/mieszkania*,  przy
ul. ………………………… w Lubawie, usytuowanego na działce nr ewid. …….. obręb ……, które-
go jestem właścicielem/współwłaścicielem/inne*.

OPIS PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZADANIA:

1. Rodzaj i ilość dotychczas zainstalowanych i planowanych do likwidacji pieców węglowych lub kotłów
c.o. :…………………………………………………………………………………. 

2. Rodzaj i ilość rocznego zużycia paliwa stałego w tonach:…………………………………... 

3. Moc likwidowanego kotła na paliwo stałe …………………………………………………... 

4. Wielkość ogrzewanej powierzchni:………………………………………………………….. 

5. Rodzaj ogrzewania proekologicznego po modernizacji: 

a) ogrzewanie gazowe □ 

b) ogrzewanie elektryczne □ 

c) ogrzewanie olejowe □ 

d) podłączenie do sieci ciepłowniczej □ 

e) pompy ciepła □ 

f) automatyczny kocioł retortowy opalany granulatem drzewnym □ 

g) automatyczny kocioł retortowy opalany ekogroszkiem □ 

6. Typ i moc urządzenia grzewczego po modernizacji ………………………………………… 

7. Budynek mieszkalny/mieszkanie*, w którym następuje zmiana ogrzewania użytkowany jest od
…………………….roku. 

8. Opis zaawansowania zadania (np.: umowa z dysponentem sieci, dokumentacja techniczna)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

9. Realizacja i finansowanie zadania

1. Planowane terminy realizacji zadania Termin rozpoczęcia Termin zakończenia

2. Planowane źródła finansowania zadania i wysokość środków finansowych [zł]

Środki własne

Dofinansowanie z innych źródeł (podać źródło

Wnioskowana dotacja

Całkowity koszt zadania

10. Kwotę dotacji proszę przekazać:

a) na konto bankowe nr  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _*



11. Oświadczam, że: 

a) Wszystkie posiadane piece/kotły c.o.* opalane paliwem stałym w ramach zmiany systemu ogrzewania
zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem proekologicznym;

b) W budynku mieszkalnym/mieszkaniu*, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania oprócz likwi-
dowanych pieców/kotłów c.o.* opalanych paliwem stałym nie występuje drugie źródło ogrzewania;

c) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w nieruchomości przez przedstawicieli Urzędu miasta
Lubawa przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu, w celu stwierdzenia wykonania zmiany sys -
temu ogrzewania na proekologiczne oraz na wykonanie dokumentacji fotograficznej;

d) Zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Lu-
bawa na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekolo-
giczne, planowane do realizacji  na terenie miasta Lubawa stanowiącym załącznik do uchwały Nr …/
…/2017 Rady Miasta Lubawa z dnia ………….. 2017 r.;

e) Do chwili złożenia niniejszego wniosku, nie korzystałem(am) z dotacji z budżetu miasta Lubawa na
zmianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym/mieszkaniu* będącym przedmiotem niniejszego
wniosku;

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielenia wnio-
skowanej dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922). 

12. Do wniosku dołączam: 

a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której będzie realizowana
zmiana systemu ogrzewania (aktualny odpis z księgi wieczystej, wydruk z księgi wieczystej, prawomoc-
ne orzeczenie sądu*);

b) w przypadku budynku stanowiącego współwłasność – oświadczenie wszystkich pozostałych współ-
właścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę wraz z dokumentem pełno-
mocnictwa udzielanego Wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniają-
cego Wnioskodawcę do podpisania umowy oraz pobrania dotacji, w razie nie podpisania umowy przez
wszystkich współwłaścicieli;

c) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę –
jeżeli jest wymagane;

d) umowę przyłączeniową – w przypadku kotłów gazowych, a także w przypadku przyłączenia do sieci
ciepłowniczej;

e) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

...............................................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

 

* niepotrzebne skreślić 


