Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 440/VII/17
Burmistrza Namysłowa
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ
NA DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY NAMYSŁÓW KOSZTÓW
INWESTYCJI SŁUŻACYCH OCHRONIE POWIETRZA, REALIZOWANYCH NA
TERENIE GMINY NAMYSŁÓW
1. NAZWA WNIOSKODAWCY:
1. Imię i nazwisko / Wspólnota Mieszkaniowa /
Inny podmiot
2. Adres zamieszkania / siedziby
3. PESEL/NIP/REGON
4. Nr telefonu
2. INFORMACJA O STANIE PRAWNYM WNOSKODAWCY:
1. Miejsce realizacji inwestycji
2. Tytuł prawny do nieruchomości
(własność/współwłasność/najemca)
3. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do
podpisania umowy o udzielenie dotacji
celowej (w przypadku Wspólnot
Mieszkaniowych wskazać zajmowane
stanowisko)
4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego
Wnioskodawcy na który mają zostać
przekazane środki w ramach dotacji celowej
5. Czy wnioskodawca ma prawną możliwości
żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT
3. OPIS ZADANIA:
1. Rodzaj i ilość zainstalowanych dotychczas
źródeł ciepła (typ i moc[kW] kotła, rodzaj
paliwa, średnie roczne zużycie, indywidualne
źródło ciepła/ogrzewanie centralne)

2. Rodzaj i moc [kW] planowanego do instalacji
źródła ciepła (ogrzewanie gazowe, olejowe,
elektryczne, podłączenie do sieci
ciepłowniczej, kocioł na paliwo stałe)
3. Rodzaj i ilość planowanego zużycia paliwa po
realizacji inwestycji (gazu [m3], oleju
opałowego [m3], energii elektrycznej [kWh],
paliwa stałego (biomasa – w tym drewno,
ekogroszek) [tony lub m3] )
4. Montaż wewnętrznej instalacji c.o. c.w.u
(TAK / NIE, zakres prac)
5. Termin realizacji zadania (miesiąc, rok)
6. Miejsce realizacji zadania (ulica, numer domu
/ lokalu, miejscowość)

4. WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ZADANIA (w złotych brutto)
1. Całkowita kwota brutto
2. Kwota całkowitych wydatków
kwalifikowanych
3. Wnioskowana kwota dofinansowania
4. Kwota dofinansowania z innych źródeł
5. Wkład własny
6. Wnioskowana kwota dotacji stanowi (%)
całkowitych wydatków kwalifikowanych
5. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny
władania nieruchomością (odpis z księgi
wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, akt
notarialny zakupu nieruchomości, akt
notarialny darowizny, umowa najmu).
2. Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
(wystawione na Wnioskodawcę) o ile przepisy
tego wymagają
3. Dokumentacja fotograficzna źródła ciepła
przewidzianego do demontażu
4. W przypadku najemcy lokalu mieszkalnego
- zgoda właściciela nieruchomości wraz z
oświadczeniem, ze koszty związane z
inwestycją zostaną w całości poniesione przez
najemcę

%

5. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej:
1) uchwała wspólnoty w sprawie wyboru
zarządu - osób reprezentujących wspólnotę
mieszkaniową,
2) umowa 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) uchwała/zgoda wspólnoty na realizację
wymiany źródła ciepła, przebudowy/budowy
systemu grzewczego,
4) wykaz lokali, które nie są lokalami
użytkowymi oraz w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, wraz z podaniem ich
powierzchni.

1) oświadczam/-y, że podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą,
2) oświadczam/-y, że zapoznałem/-am/-liśmy się z „Regulaminem udzielania dotacji celowych z
budżetu gminy Namysłów kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych
na terenie gminy Namysłów”,

3) oświadczam/-y, że stale korzystam/y z instalacji, będącej przedmiotem dofinansowania,
4) przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o przyznanie dotacji nie jest
równoznaczne z jej uzyskaniem oraz że w przypadku odmowy jej udzielenia nie przysługuje z
tego tytułu żadne roszczenie,
5) przyjmuję/-emy do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania warunków i
zobowiązań określonych w Regulaminie lub w umowie o udzielenie dotacji zobowiązany/-a /ani jestem/-śmy do zwrotu otrzymanej dotacji, wraz z odsetkami jak dla zaległości
podatkowych,
6) oświadczam, że mam/-y / nie mam/-y*, prawnej możliwości żądania zwrotu lub odliczenia
podatku VAT,
7) wyrażam/-y zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszego
wniosku.

…………………, dnia …………………………

1) ………………………………………………
2) ………………………………………………
3) ………………………………………………
(podpisy Wnioskodawców lub osób
reprezentujących Wnioskodawców)
* niepotrzebne skreślić

