Załącznik Nr 1 do załącznika
do uchwały Nr XLI/278/2018
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Łasin, dn. ………………………
Dane:
Imię i Nazwisko lub nazwa wnioskodawcy..........................................................................................
Adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy.................................................................................
Nr telefonu...............................................................
Nr PESEL................................................................
Adres do korespondencji ………………………………………….....................................................
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin
ul. Radzyńska 2
86-320 Łasin
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na zadania służące ochronie
powietrza, polegające na zmianie ogrzewania na ekologiczne, planowane do realizacji na
terenie Miasta i Gminy Łasin
Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Łasin na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczny budynku mieszkalnego, którego jestem
właścicielem/współwłaścicielem* oznaczonego numerem porządkowym........ usytuowanego
…………………………………………………………… w …………………………………….
OPIS PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZADANIA:
1. Rodzaj i ilość dotychczas zainstalowanych i planowanych do likwidacji pieców lub kotłów c.o:

……………………………………………………………………………………………………...
2. Rodzaj i ilość rocznego zużycia w tonach: ………………………………………………………...
3. Moc likwidowanego kotła: …………………………………………………….. ………………...
4. Wielkość ogrzewanej powierzchni: …………………………………………………………………...
5. Rodzaj ogrzewania ekologicznego po modernizacji:

1) ogrzewanie gazowe □;
2) ogrzewanie elektryczne □;
3) ogrzewanie olejowe □;
4) pompy ciepła □;
5) automatyczny kocioł opalany granulatem drzewnym □;
6) automatyczny kocioł opalany ekogroszkiem □.
6. Typ i moc urządzenia grzewczego po modernizacji: ……………………………………………
7. Budynek mieszkalny, w którym następuje zmiana ogrzewania użytkowany jest od …….. roku.
8. Wysokość kosztów koniecznych do realizacji zadania…………………….......…………………
9. Kwotę dotacji proszę wypłacić przelewem na konto Wnioskodawcy

bank……………………………………………………………………………………………….
nr ………………..………………………………………………………………………………..

10. Planowany termin realizacji zadania (miesiąc, rok)……………...……………………………
11. Oświadczam, że:

1) wszystkie posiadane piece/kotły c.o.* w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną
zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym;
2) w budynku mieszkalnym, w którym następuje zmiana systemu ogrzewania oprócz
likwidowanych pieców/kotłów c.o.* nie występuje drugie źródło ogrzewania;
3) wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin systemu ogrzewania na terenie mojej
nieruchomości oraz wyrażam zgodę na późniejsze kontrole systemu ogrzewania przez
przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Łasin jak również wyrażam zgodę na wykonanie
dokumentacji fotograficznej;
4) zapoznałem się z regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowych z budżetu
Miasta i Gminy Łasin na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie
ogrzewania na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Łasin
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLI/278/2018 Rady Miejskiej Łasin z dnia 26 kwietnia
2018 r.;
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
udzielenia wnioskowanej dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.).
12. Do wniosku dołączam:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której będzie
realizowana zmiana systemu ogrzewania (nr księgi wieczystej bądź aktualny odpis z
księgi wieczystej, wydruk z księgi wieczystej, prawomocne orzeczenie sądu, odpis z aktu
notarialnego*);
2) w przypadku budynku stanowiącego współwłasność – oświadczenie wszystkich pozostałych
współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez Wnioskodawcę wraz z
dokumentem pełnomocnictwa udzielanego Wnioskodawcy przez wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę do podpisania umowy oraz pobrania dotacji,
w razie nie podpisania umowy przez wszystkich współwłaścicieli;
3) harmonogram rzeczowo – finansowy, określający przewidywane koszty wykonania
inwestycji wraz ze wskazaniem typu urządzenia np. kotła, jego parametrów technicznych
podanych przez producenta;
4) oświadczenie o wysokości dochodów;
5) inne………………………………………………..................………………………………
ZAŁĄCZNIKAMI DO WNIOSKU są harmonogram rzeczowo-finansowy oraz dokumenty
wymagane do przedłożenia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji, wskazane w CZĘŚCI A
Załącznika Nr 3 do regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych z budżetu
Miasta i Gminy Łasin na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Łasin
…………………………………….
Podpis/y Wnioskodawcy/ów
*niepotrzebne skreślić

Załącznik do wniosku

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Typ urządzenia np. kotła:
……................................................................................................................
Parametry techniczne podane przez producenta ( np. moc kotła, sprawność cieplna, zużycie i
rodzaj
paliwa)...........................................................................................................................................
...........

Lp.

Nazwa etapu
przedsięwzięcia

Planowany koszt w
zł

Termin realizacji

Źródło
finansowania

Załącznik do wniosku
Oświadczenia o wysokości dochodów
…………………………………
miejscowość i data
...........................................................................................................
(imię i nazwisko)
...........................................................................................................
(adres zamieszkania)
...........................................................................................................
(nr telefonu)
.. ........................................................................................................
Oświadczam, że: rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, które zamieszkują
budynek/lokal mieszalny położony w …………………. przy ulicy
………………………………
.
Lp.

Nazwisko i imię

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy, nauki
inne źródło utrzymania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Całkowity średni dochód miesięczny brutto mojej rodziny za okres pełnych trzech miesięcy
kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku wyniósł: ....................................
PLN.
Średni dochód miesięczny brutto na jednego członka rodziny wyniósł: ..................................
PLN brutto.

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej za podanie nieprawdziwych
danych oświadczam, że podane przeze mnie informacje dotyczące mojej rodziny oraz
rodzaje i wysokości dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

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

