
                                                                                                    Załącznik Nr 1 do Regulaminu  

 

WNIOSEK   O  UDZIELENIE   w ............... roku dotacji celowej  na  dofinansowanie kosztów 

wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Milicz 

1. Wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą  na nowoczesne 

źródło ciepła: 

□ kotły gazowe,  

□ kotły na lekki olej opałowy,  

□ piece zasilane prądem elektrycznym,  

□ kotły  na   paliwa   stałe   lub   biomasę   charakteryzujące się parametrami co najmniej jak 

dla kotłów 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012). 

 

2. Likwidacja lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą  

□ poprzez podłączenie budynków do lokalnej/miejskiej sieci ciepłowniczej 

 

3. Likwidacja   lokalnych   źródeł   ciepła   zasilanych   paliwami   stałymi   lub   biomasą   poprzez 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE):  

□ kolektory słoneczne,  

□ pompy ciepła,  

□ panele fotowoltaiczne,  

□ przydomowe elektrownie wiatrowe  

 

I. DANE WNIOSKODAWCY  

1. Nazwisko, imię/Nazwa ………………………………………………….………………........  

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

NIP ……………………………………….REGON…………………….….………………. ….. 

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

4. Adres zamieszkania/siedziby:  

a. Miejscowość ……………………….…..……. Kod pocztowy ……….……......…….  

b. Ulica ……………………………………........ Nr domu/Nr lokalu ….….………......  

5. Adres do korespondencji  

a. Miejscowość ……………………….…..….…  Kod pocztowy ……….……..….…….  

b. Ulica ……………………………………........ Nr domu/Nr lokalu ….….………........  

7. Tytuł prawny do nieruchomości 

□ własność 

Dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, oświadczenie o prawie do dysponowania 

nieruchomością.  

□ współwłasność  



Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności 

wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem zgodę 

większości współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie 

dotacji, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Oświadczenie o prawie do 

dysponowania nieruchomością. 

□ inne  

Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku innego prawa niż 

własność/współwłasności wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym 

wnioskiem również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację 

zadania. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. 

II.  LOKALIZACJA   ZADANIA   planowanego do wykonania w roku ................................  

1. Miejscowość ……………………………………... Kod pocztowy ….……..….………...................... 

2. Wieś.......………………………………………… Obr…………….……..Nr działki…………….......  

3. Ulica …………………………………………....... Nr domu/Nr lokalu ……….…….......................... 

 

III. CHARAKTERYSTYKA   ZADANIA    planowanego do wykonania w ........................roku  

1. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania …………...……..………… zł  

2. Sprawność wytwarzania ciepła ………………..…………%  

3. Rodzaj planowanego do zainstalowanego ogrzewania ……………………………………………… 

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

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

4. Powierzchnia lokalu faktycznie ogrzewana likwidowanym źródłem ciepła ..…………………..…m2 

5. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ……………………………......szt 

(ogrzewających pomieszczenie)  

6. Rodzaj:………………………………………Ilość  paliwa stałego/węgla zużyta  w ................... roku 

………………………..….. ton  

7. Przeprowadzono termomodernizację lokalu …………………TAK/NIE  

8. Przeprowadzono wymianę okien w lokalu …………………....TAK/NIE  

9. Rodzaj obiektu1:  

a) dom jednorodzinny, 

b) dom wielorodzinny, 

c) mieszkanie 

                                                           
1 Prawidłowe podkreślić.  



d) lokal mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.  

 

IV. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA  

1. Data rozpoczęcia: ..........................................................................  

2. Data zakończenia: ......................................................................... 

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

1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli nie jest to własność lub 

współwłasność to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację 

zadania,  

2. Warunki techniczne przyłączenia, do sieci gazowej (wg wniosku o dofinansowanie) oraz wszelkie 

dokumenty wymagane według prawa budowlanego 

3. Zgoda większości współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania i podpisanie umowy o 

udzielenie dotacji (przy czym zgoda większości oznacza 50% + 1 udziałów we współwłasności) 

4. Oświadczenie o likwidacji wszystkich istniejących źródeł ciepła. 

5. Oświadczenie dotyczące zamieszkania na terenie Gminy Milicz.  

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć (w przypadku 

pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku) po wykonaniu zadania zgodnie z umową o 

udzielenie dotacji celowej. 

1. w celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawca, z którym zostanie zawarta umowa na udzielenie 

dotacji zobowiązany będzie złożyć m. in.:  

□ wniosek o wypłatę dotacji,  

□ opłaconą fakturę VAT lub rachunek na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę 

(kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu na żądanie 

osoby upoważnionej przez Burmistrza),  

□ potwierdzenie dokonania płatności 

□ protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót, 

w tym karta przekazania odpadu,  

□ protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą 

robót, 

□ dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z podanymi we 

wniosku, 

□ minimum 2 zdjęcia z przed i po realizacji zadania, zdjęcia powinny być wykonane tak by można było 

zidentyfikować nieruchomość.  

□ oświadczenie beneficjenta końcowego, że nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów 

i usług VAT. 

UWAGA! Dokumenty przedłożone do rozliczenia po wykonaniu zadania, które nie spełnią ww. 

wymagań nie zostaną przyjęte.  

 



VII. Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922 );  

2. Konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego w toku jego realizacji 

oraz po jego zakończeniu.  

3. Znana jest mi treść uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 

na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. 

4.  W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej , o 

fakcie tym niezwłocznie poinformuję Gminę Milicz. 

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

6. Wyrażam zgodę na umieszczenie adresu lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym we wszystkich publicznych zestawieniach i wykazach niezbędnych do realizacji zadania.  

 

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

                                                            Podpis Wnioskodawcy 

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

           Miejscowość i data złożenia wniosku 

 

 


