
 

załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr  0050.1.31.2018  

Wójta Gminy Lubicz  

z dnia 02  lipca 2018 r.  
 

DANE WNIOSKODAWCY                                       ……………………, dnia………………….  

Imię………………………………………………..                                                                                             

Nazwisko………………………………………….     

Adres zamieszkania………………………………. 

…………………………………………………….     

…………………………………………………….                           Wójt Gminy Lubicz 

Telefon kontaktowy……………………………….                           Ul. Toruńska 21 

                                                                                   87-162 Lubicz 

 

                                

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI  

celowej z budżetu Gminy Lubicz 

na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła  

na terenie Gminy Lubicz 

 

 

 
I. Proszę o dofinansowanie z budżetu gminy Lubicz inwestycji polegającej na wymianie 

źródła ciepła zasilanego paliwem stałym w budynku / lokalu mieszkalnym przy 

ul………………………………..…… 

w miejscowości………………………………..………… 

 działka nr geod…………………- obręb……………………….., Gmina Lubicz. 

 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI OBJĘTEJ WNIOSKIEM 

Liczba pieców na paliwo stałe 

planowanych do trwałej likwidacji 

ogrzewających pomieszczenia  

1 sztuka 

Aktualnie istniejące źródło ciepła 

(rodzaj, moc, paliwo,): 

 

 

rodzaj…………………………. 

 

moc…………………………….. 

 

 paliwo  ………………..………... 

 



Planowane nowe źródło ciepła (rodzaj, 

moc, paliwo  itp.): 

 

 

 

 

 Kotły na paliwa stałe 1) 

 Kotły gazowe 1) 

 Kotły olejowe 1) 

 Kotły elektryczne 

 Podłączenie do sieci ciepłowniczej 

1) Poszczególne objaśnienia wymagań (tj. klasy) w 

odniesieniu do kotłów znalazły się w regulaminie 
stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy 

Lubicz  

 

rodzaj…………………………. 

 

moc…………………………….. 

 

paliwo  ………………..………... 

 

Data planowanego rozpoczęcia zadania    

Data planowanego zakończenia zadania  

i uruchomienia nowego źródła  
 

 

Czy w budynku prowadzona jest 

działalność gospodarcza 

Jeżeli tak to jaka? 

 

Opis planowanej inwestycji (np. demontaż 

pieców węglowych, instalacja pieca o moc 

kW, modernizacja instalacji wewnętrznej, 

wkład kominowy) 

 

 

 

 

Planowany koszt całkowity brutto [zł]  

 

III. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 własność/współwłasność 

Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności 

Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem zgodę 

wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o 

udzielenie dotacji. 

 użytkowanie wieczyste 

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. 

 

 

 

 

 



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, które Wnioskodawca musi dołączyć do 

wniosku: 

Proszę zaznaczyć we właściwej rubryce czy dany załącznik jest dołączany do 

wniosku (Tak/Nie) 

 

TAK NIE 

Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt 

notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.). 

  

Zaświadczenie o warunkach przyłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci 

gazowej (jeżeli nie ma przyłącza gazowego do budynku/lokalu) Stosowne 

zaświadczenie należy przedłożyć w chwili wystąpienia z niniejszym wnioskiem.  

Jest to warunek niezbędny do przyjęcia wniosku o dotację celową.  

  

W przypadku chęci wymiany źródła ciepła na piec gazowy w chwili złożenia 

wniosku należy przedłożyć decyzję ze Starostwa Powiatowego w Toruniu 

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, który 

obejmuje wewnętrzną instalację gazową 

  

Oświadczenie, że nie korzystałem/-łam z pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia 

pomocą. 

  

Zaświadczenie lub wydruk z CEIDG o prowadzonej działalności gospodarczej (w 

danym budynku/lokalu mieszkalnym, gdzie ma nastąpić wymiana pieca) 

  

 

 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z Uchwałą Nr XLVI/608/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 maja 2018 r. w 

sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie 

zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 

2018 r., poz. 2985 ze zm.). 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE 

L Nr 119, s. 1. 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie wszelkich  

danych objętych wnioskiem, od daty złożenia wniosku do upływu 5 lat od dnia wypłaty dotacji. 

4. Zobowiązuje się do zlikwidowania istniejącego źródła ciepła i wykorzystywania wyłącznie 

dofinansowanego systemu ogrzewania w okresie 5 lat od rozliczenia dotacji oraz do rozliczenia 

dofinansowania. 

    

 

 

 

 

…………………………………………         …………………………………… 
               Miejscowość, data       podpis/podpisy właścicieli nieruchomości 

 


