Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18.09.2017r.

Prabuty, dnia ...................................
WNIOSEK
do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów przedsięwzięcia, związanego z ochroną środowiska, polegającego na modernizacji
systemu grzewczego poprzez likwidację kotła opalanego węglem i zastosowania w jego
miejsce proekologicznego źródła ciepła
.....................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nazwa Wnioskodawcy)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(adres i nr telefonu Wnioskodawcy)
PESEL Wnioskodawcy…………………………………….
Seria i nr dowodu osobistego Wnioskodawcy…………………………..
Nr konta bankowego Wnioskodawcy........................................................................................
Wnoszę o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia,
związanego z ochroną środowiska, polegającego na modernizacji systemu grzewczego
poprzez likwidację kotła opalanego węglem i zastosowania w jego miejsce proekologicznego
źródła ciepła.
Przedsięwzięcie polegające na modernizacji systemu grzewczego realizowane będzie na
terenie nieruchomości, oznaczonej nr porządkowym…………., przy ul…………….. w
miejscowości……………….. Aktualnie na terenie w/w nieruchomości głównym źródłem
ciepła jest kocioł węglowy, którego moc wynosi………………. Do jego zasilania zużywane
jest rocznie …… ton węgla. W wyniku spalania węgla powstaje rocznie ………. ton odpadów
paleniskowych.
Planowany
jest
montaż
proekologicznego
źródła
ciepła
zasilanego……………... o mocy……….. Przewiduje się, że do jego zasilania zużyte zostanie
rocznie..………….ton/m3*………………….. Rocznie powstanie ……….…….ton odpadów
paleniskowych.
Szacunkowy koszt modernizacji systemu grzewczego na terenie w/w nieruchomości wynosi
………………….. zł

........................................
(podpis Wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku:
1) pisemna zgoda na realizację przedsięwzięcia wyrażona przez wszystkich
współwłaścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości stanowiącej
współwłasność;
2) kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w przypadku,
gdy przepisy prawa tak stanowią;
3) dokumentacja fotograficzną stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła
przed modernizacją.
4) Wnioskodawca ubiegający się o dotację, która stanowi pomoc de minimis, jest
zobowiązany do przedstawienia, wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji,
zaświadczeń albo oświadczenia, a także informacji, o których mowa w art. 37 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1808 z późn. zm.)
Przedstawienia informacji, o których mowa w pkt. 4, dokonuje się na formularzach, których
wzory określają załączniki do rozporządzenia 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, z późn. zm.) oraz rozporządzenia 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. 2010, Nr 121, poz. 810).

