
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Łodygowice nr  16/RIP/2016  z dnia  22.01.2016 r. 

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji. 
 

 
Łodygowice, dnia ……………………..…….. r.  

 
................................................................. 
Wnioskodawca (imię, nazwisko) 
 
................................................................. 
Adres 
 
................................................................. 
Telefon 
 
................................................................. 
PESEL 

 

  

 
 

Wójt Gminy Łodygowice 
ul. Piłsudskiego 75 
34-325 Łodygowice 
 
 
 

 

W N I O S E K 
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie na dofinansowanie kosztów wymiany źródła 

ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Łodygowice 
 

 

I. Wnoszę o dofinansowanie zakupu urządzeń grzewczych w związku ze zmianą systemu ogrzewania 
w nieruchomości zlokalizowanej pod adresem: 
 
Miejscowość: ………………………..….. Ulica: …………………………………. Nr działki: ………………… 
 

którego jestem właścicielem/ współwłaścicielem*. 
 

Posiadane źródło ciepła: 

………………………………………………………………………………….…………. (opis) 

Planowane źródło ciepła: 

…………………………………………………………………………………..……….. (opis) 

Planowany termin zakupu i montażu pieca: …………………………………………………… 

Planowany koszt zakupu pieca: ……………………………………………………………………… 

 
II. Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem się z obowiązującymi Zasadami udzielania  dotacji celowej na dofinansowanie na 
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie 
Gminy Łodygowice (zał. do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr XIII/162/2016 z dnia 11 lutego 
2016 r. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze 
zm.). 

3. Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i znana mi jest odpowiedzialność 
karna wynikająca z art. 233 Kodeksu karnego. 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania zadania w toku jego realizacji oraz po 
jego zakończeniu.  

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



III. Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
 

□  Tytuł prawny do nieruchomości - KW nr ………………………………… (nie trzeba dołączać wydruku) 

W przypadku, gdy dla nieruchomości nie jest prowadzona Księga Wieczysta należy dostarczyć inny 
dokument potwierdzający prawo własności (np. postanowienie o nabyciu spadku) - kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem, oryginał do wglądu.  
 

□  Oświadczenia współwłaścicieli nieruchomości - jeśli dotyczy*, oryginały. 
 

□ Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeśli dotyczy*, 
oryginał.  

 

IV. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku, po wykonaniu zadania zgodnie z umową 
o udzielenie dotacji celowej zobowiązuję się przedłożyć następujące dokumenty: 
 

□ faktura VAT/rachunek zawierająca/y opis sporządzony przez dostawcę i przez niego podpisany 
wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty za fakturę VAT/ rachunek 
 

Dla potwierdzenia poniesienia kosztów koniecznych do wykonania zadania Wnioskodawca przedłoży oryginały 
prawidłowo wystawionych faktur bądź rachunków, zawierających w szczególności: 

 datę, dokonania sprzedaży i wystawienia faktury VAT/ rachunku, w terminie realizacji zadania określonym 
w  § 2 ust. 1 umowy,  

 data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy o dotację 
 adres odbiorcy/nabywcy faktury VAT/ rachunku zgodny z adresem Wnioskodawcy wykazanym w niniejszym 

wniosku i w umowie  

 nazwę urządzenia zakupionego w ramach zadania zrealizowanego zgodnie z zapisem § 1 umowy 
i niniejszym wnioskiem ze wskazaniem jego lokalizacji, o ile lokalizacja ta różni się od adresu Wnioskodawcy 
wykazanego na niniejszym wniosku i w umowie, 

 wartość (brutto/netto) obejmującą koszty inwestycyjne konieczne do realizacji zadania. W przypadku 
przedłożenia faktury VAT /rachunku obejmującej również inne koszty, niż te, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, Wnioskodawca przedłoży także finansowo-rzeczowy wykaz usług/zakupów wykraczających poza 
koszty konieczne zadania. Wykaz ten będzie zawierać opis poniesionych kosztów, wskazanie faktury 
VAT/rachunku, których dotyczą w szczególności: numer faktury VAT/rachunku, datę wystawienia, nazwę 
sprzedawcy i nabywcy, nazwę towaru/usługi, cenę netto/brutto oraz podpis przedsiębiorcy, który wykonał 
usługę/dokonał sprzedaży,  

 

Oryginał faktury, po opatrzeniu przez pracownika Urzędu Gminy adnotacją o udzielonej dotacji, zostanie zwrócony 
Wnioskodawcy. 
UWAGA! faktury VAT/rachunki przedłożone do rozliczenia po wykonaniu zadania, które nie spełnią ww. wymagań 
nie zostaną przyjęte. 
 

□ protokół odbioru kotła sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a dostawcą urządzenia 
 

□ dokument potwierdzający likwidację starego pieca (np. przyjęcie na złomowisko)  
 

□ zaświadczenie od kominiarza 
 

□ dokument potwierdzający spełnienie przez urządzenie warunku o którym mowa w §4 Zasad udzielania 
dotacji. 
 

□ inne dokumenty. 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co parametrów zamontowanego urządzenia Gmina zastrzega sobie 
prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających zakup i montaż urządzenia o wymaganych 
parametrach.  

 
      …………………………………………… 

(podpis Wnioskodawcy) 
* Niepotrzebne skreślić 



 
 

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

 

OŚWIADCZENIE 
 
Jako współwłaściciel budynku mieszkalnego mieszczącego się w ……………………………………. 

przy ul. ......................................................................... 

wyrażam zgodę Panu / Pani .................................................................................................. 

na zmianę ogrzewania, tj. na demontaż / wyburzenie* starego pieca węglowego i zainstalowanie nowego 

ekologicznego  

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

(rodzaj kotła) 
 
 
 

……………………………………
… 
       (czytelny podpis) 

 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


