
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcie służące poprawie

jakości powietrza

I. Dane Wnioskodawcy:

1. Imię i Nazwisko / pełna nazwa 
Wnioskodawcy

2. Adres zamieszkania/ siedziby 
Wnioskodawcy

3. Adres do korespondencji

4. Tel. kontaktowy, e-mail
(podanie dobrowolne)

5. Forma prawna Wnioskodawcy

6. NIP**

7. REGON**

8. Dane pełnomocnika

 

II. Informacje dotyczące wnioskowanego przedsięwzięcia:

Lokalizacja przedsięwzięcia: ……………………………………………..…………………..

Stan prawny nieruchomości, na której ma być 
realizowane przedsięwzięcie*

- właściciel nieruchomości,
- współwłaściciel,
- inne …………………………….

Rodzaj obiektu*: - budynek mieszkalny jednorodzinny,
-wyodrębniony lokal w budynku mieszkalnym,
- budynek wielorodzinny

Opis stanu aktualnego*
Indywidualna kotłownia węgłowa z 
zastosowaniem kotła o mocy ………………………. [kW]
Ilość palenisk na paliwo stałe (np. pieców)

………………………. [szt.]
średnia ilość zużywanego paliwa w ciągu roku

………………………. [tony/m3

Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu
………………………. [m2]



Opis planowanego zadania
Planuję wymienić istniejące w budynku/lokalu 
w/w źródło ciepła na*:

- kocioł gazowy;
- kocioł olejowy;
- kocioł olejowo-gazowy;
- ogrzewanie elektryczne;
- wymiennik ciepła/węzeł cieplny 
  z podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
- pompy ciepła; 
- kotły na paliwa stałe: 
• spełniające  wymagania  Komisji  UE
(EKOPROJEKT)  w  zakresie  efektywności
energetycznej i norm emisyjnych;
• umożliwiające  wyłącznie  automatyczne
podawanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących
paliwo,  nieposiadjące  rusztu  awaryjnego  oraz
elementów  umożliwiających  jego
zamontowanie;
• posiadające   certyfikat  zgodności  
z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze –
Część  5:  kotły  grzewcze  na  paliwa  stałe  z
ręcznym  i  automatycznym  zasypem  paliwa  o
mocy  nominalnej  do 500 kW – Terminologia,
wymagania,  badania  i  oznakowanie”  lub
nowszej,  wydana  przez  właściwą  jednostkę
certyfikującą;
• spełniające wymagania klasy 5.

Planowana do trwałej likwidacji ilość palenisk 
na paliwo stałe ………………………. [szt.]
Planowana do trwałej likwidacji ilość kotłowni
węglowych ………………………. [szt.]
Planowana moc nowego ogrzewania:

………………………. [kW]
Po wykonaniu zadania źródłem podgrzewania 
ciepłej wody użytkowej będzie: …………………………………………………

III. Realizacja i finansowanie zadania

1. Planowany termin realizacji 
zadania:

Data rozpoczęcia ……………………………….
Data zakończenia ………………………………

2. Planowane źródła finansowania zadania i wysokości środków finansowych (zł) *
Całkowity koszt zadania, w tym:

………………………………………..
- środki własne

………………………………………….



- inne (podać źródło pochodzenia i ich  
wysokość) …………………………………………………...

………………………………………………….
- wnioskowana dotacja

………………………………………………….
3 Nazwa banku:

………………………………………………………………………….
Nr konta:

_ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  

IV. Oświadczam, że jestem/nie jestem* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 z późn. zm.).

V.  Załączniki do wniosku:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej, akt
notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, umowa
najmu).

2. Upoważnienie,  jednej  osoby  do  reprezentowania  w  postępowaniu  o  udzielnie  dotacji  oraz
zawarcia  umowy  o  udzielaniu  dotacji,  w  tym  przekazania  jej  dotacji,   sporządzone  przez
właścicieli, współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych.

3. W przypadku budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokali, do wniosku należy
dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli lokali lub budynku na wykonanie inwestycji, będącej
przedmiotem wniosku  o  udzielenie  dotacji  wraz  z  oświadczeniem,  że  koszty z  nią  związane
zostaną w całości poniesione przez Wnioskodawcę.

4. W  przypadku  najemców  mieszkań,  należy  dołączyć  zgodę  właściciela,  współwłaścicieli
współużytkowników  wieczystych  nieruchomości  wraz  z  oświadczeniem,  że  koszty  związane
z realizacją inwestycji zostaną w całości poniesione przez najemcę.

5. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć:
1) uchwałę  wspólnoty  w  sprawie  wyboru  zarządu  –  osób  reprezentujących  wspólnotę

mieszkaniową;
2) umowę  w  sprawie  powierzenia  zarządzania  nieruchomością  wspólną  profesjonalnemu

Zarządcy  (gdy  taką  zawarto)  wraz  z  aktualnym  odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego (wydanego do trzech miesięcy wstecz od daty złożenia
wniosku),  wyciągiem  z  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  innym  dokumentem
potwierdzającym status prawny Zarządcy;

3) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania, o którym mowa
w  Regulaminie,  określającą  zasady  finansowania  tej  inwestycji  przez  członków
wspólnoty,  udzielającą  pełnomocnictwa  zarządowi/  Zarządcy  do  zawarcia  umowy  z
Gminą  Opalenica  oraz  zestawienie  lokali  osób  wnioskujących  o  dofinansowanie
poświadczone przez zarząd/ Zarządcę.

6. Pełnomocnictwo – o ile dotyczy.
7. W przypadku, gdy o udzielenie dotacji ubiega si e podmiot prowadzący działalność gospodarczą

zobowiązany jest dołączyć dodatkowo:
1) wszystkie zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis

w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym,



w którym ubiega  się  o  pomoc oraz  w dwóch poprzednich  latach  podatkowych,  albo
oświadczenia  o  wielkości  pomocy  de  minimis  otrzymanej  w  tym  okresie,  albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie:

2) inne  niezbędne  informacje  do  udzielania  pomocy  de  minimis,  której  zakres  został
określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
Nr 53, poz. 311 ze zm.):

3) informacje  określone  w  rozporządzeniu  Rady Ministrów  z  dnia  11  czerwca  2010  r.
w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

* – właściwe zaznaczyć/wypełnić
** – nie dotyczy osób fizycznych

Wnioskodawca  winien  przedstawić  kopie  powyższych  dokumentów  wraz  z  oryginałami  do  wglądu
z wyłączeniem elektronicznych odpisów z Księgi Wieczystej,  Krajowego Rejestru Sądowego i wyciągu
z CEDiG.  

Opalenica, dnia ……………………………….

………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)



Załącznik Nr 2 do wniosku

                                                                                                   …….………………………..
(miejscowość , dnia)

……………………………………………...
(imię, nazwisko współwłaściciela/
współużytkownika wieczystego)

……………………………………………..
            (adres)

……………………………………………...
(imię, nazwisko współwłaściciela/
współużytkownika wieczystego)

……………………………………………..
            (adres)

Niniejszym wyrażam zgodę na realizację przedsięwzięcia służącego poprawie jakości powietrza

polegającego na wymianie istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe źródło ciepła

…………………………………………….. 

(rodzaj)

na nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr ………..., obręb ………………….., 

adres: ……………………………………………………………………………………………….

Upoważniam …………………………………………………………………….………………… 
(imię i nazwisko współwłaściciela/współużytkownika wieczystego, adres) 

do reprezentowania  w postępowaniu  o  udzielenie  dotacji  oraz  zawarcia  umowy o  udzielenie  dotacji,

w tym przekazania tej dotacji.  

     ……………………………..……………………………..
(Podpis współwłaściciela/współużytkownika wieczystego)

     ……………………………..……………………………..
(Podpis współwłaściciela/współużytkownika wieczystego)



            Załącznik Nr 3 do wniosku

…….………………………..
(miejscowość , dnia)

……………………………………………...
(imię, nazwisko współwłaściciela)

……………………………………………..
            (adres)

……………………………………………...
(imię, nazwisko współwłaściciela)

……………………………………………..
            (adres)

Niniejszym wyrażam/y zgodę na realizację przedsięwzięcia służącego poprawie jakości powietrza

polegającego na wymianie istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe źródło ciepła

…………………………………………….. 

(rodzaj)

na nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr ………..., obręb ………………….., 

adres:……………………………………………...................................................................................

w  lokalu……………………………………………….  i  oświadczam/y,  że  koszty  realizacji  ww.

przedsięwzięcia w całości poniesie Wnioskodawca …..........................................................................

(imię i nazwisko, adres)

     ……………………………..
(Podpis współwłaściciela)

       ……………………………..
(Podpis współwłaściciela)

        



         Załącznik Nr 4 do wniosku
                                                                         

…….………………………..
(miejscowość , dnia)

……………………………………………...
(imię, nazwisko współwłaściciela/
współużytkownika wieczystego)

……………………………………………..
            (adres)

……………………………………………...
(imię, nazwisko współwłaściciela/
współużytkownika wieczystego)

……………………………………………..
            (adres)

Niniejszym wyrażam/y zgodę na realizację przedsięwzięcia służącego poprawie jakości powietrza

polegającego na wymianie istniejącego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe źródło ciepła

…………………………………………….. 

(rodzaj)

na nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr ………..., obręb ………………….., 

adres:……………………………………………...................................................................................

w  wynajmowanym  lokalu……………………………………………….  i  oświadczam/y,  że  koszty

realizacji  ww.  przedsięwzięcia  w  całości  poniesie  Najemca

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

(imię i nazwisko, adres)

     ……………………………..
(Podpis współwłaściciela/współużytkownika wieczystego)

       ……………………………..
(Podpis współwłaściciela/współużytkownika wieczystego)    


