
 

 
 

Wniosek o dotację celową na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec* 
 

Nazwa i adres Wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko/ Pełna 

nazwa 

 

PESEL/NIP/REGON  

Adres 

Zamieszkania/siedziby 

 

Adres do korespondencji  

 

 

Nr telefonu 

Adres email 

 

Informacje o nieruchomości na której realizowane będzie przedsięwzięcie objęte 

dotacją: 
 

 

 

Miejsce realizacji zadania 

 

 

Miejscowość:………………………………. 

Ulica:……………………………………….. 

Nr domu/nr lokalu…………………………. 

Nr ewid. działki…………………… 

Nr księgi wieczystej……………………….. 

Tytuł prawny do 

nieruchomości 

 

□ WŁASNOŚĆ 

□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

□ INNE (wymienić jakie)………………………………… 

 

Opis zadania planowanego do wykonania w 2017r. 

Przewidywany termin 

realizacji (od – do)* 
*termin nie może wykraczać poza ramy czasowe 

określone w regulaminie 

 

Typ i moc kotła dotychczas 

wykorzystywanego do 

ogrzewania domu 

 

 

Rodzaj kotła planowanego 

do zainstalowania 

(właściwe zaznaczyć) 

□ gazowy 

□ olej opałowy 

□ biomasa 

Nazwa banku i numer 

rachunku Wnioskodawcy, na 

które ma być przekazana 

dotacja 

 

 

 
Grójec, dnia …………………..          …..….……………………………. 
                (podpis/podpisy) 

 



 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW: 

1. Oświadczam, że posiadam środki własne na realizację zadania. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji celowej na zadania 

ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy i Miasta Grójec. 

3. Oświadczam, że budynek, w którym będzie realizowane zadanie nie jest wykorzystywany sezonowo. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia wniosku i realizacji 

procedury udzielania dofinansowania ze środków Gminy Grójec zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  

o ochronie danych osobowych. 

5. Wyrażam zgodę na dostarczanie wszelkiej korespondencji dotyczącej wniosku  o dofinansowanie oraz  

przyznanego dofinansowania na adres korespondencyjny lub mailowy ze skutkiem doręczenia.  

6. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór korespondencji dostarczonej na podany przeze mnie 

adres korespondencyjny lub mailowy i będę traktować ją jako korespondencję skutecznie doręczoną. 

7. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. 

8. Zobowiązuję się do eksploatacji realizowanego zadania zgodnie z instrukcją producenta urządzenia przez okres nie 

krótszy niż 5 lat. 

 

 

Grójec, dnia …………………..          …..….……………………………. 
                (podpis/podpisy) 

 

 

 

 

 Załączniki do wniosku zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej, na zadania  

z zakresu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy i Miasta Grójec: 
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3). 

2. Zdjęcie wnętrza kotłowni z dotychczasowym źródłem ciepła (format min. 9/13 cm).  

3. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie zadania objętego dotacją według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu (o ile dotyczy). 

4. Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Właściciela. 

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej, złożone 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu (o ile dotyczy). 

6.  Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się   

o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de 

minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie (o ile dotyczy) . 

7. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie/ pomocy de minimis  

w rybołówstwie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu (o ile dotyczy). 

8. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  zgodny z wzorem 

określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. 

zm.) . 

9.  Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się  o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie zgodny z wzorem określonym 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. z 2010r. Nr 121, poz. 810). 

10. Podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Wspólnoty mieszkaniowe) zobowiązane są ponadto przedłożyć przed podpisaniem umowy:  

1) Uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot 

reprezentujący wspólnotę mieszkaniową; 

2) Zgodę właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę kotła, wyrażoną w formie uchwały. 

 
*Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. 

 

 



 

 

Miejscowość, dnia……….. 

 

 

 

 

 

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA 

 

 

 

My  niżej  podpisani,  którzy  jesteśmy  współwłaścicielami nieruchomości: stanowiącej działkę 

numer........................................., obręb ewidencyjny........................   w miejscowości.........................  przy  

ulicy............................. numer......... oświadczamy, że dobrowolnie  wyrażamy  zgodę na   realizację  zadania  

polegającego na wymianie pieca węglowego na kocioł gazowy/olejowy/opalany biomasą.* 

Jednocześnie oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania objętego 

dofinansowaniem. 

 

 

Powyższe  zadania  powierzamy  do  realizacji osobie: 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

(podpisy współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości) 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



 

 

Miejscowość, dnia……….. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

W SPRAWIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ /ROLNICZEJ W 

NIERUCHOMOŚCI, GDZIE REALIZOWANA BĘDZIE INWESTYCJA, NA KTÓRĄ MA BYĆ 

UDZIELONA DOTACJA 

 

 

 

........................................................................................................... 
 Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy 

 

 

........................................................................................................... 
adres/siedziba 

 

............................................... 
NIP 

............................................... 
REGON 

............................................... 
PESEL 

 

 

Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą / prowadzę działalność rolniczą* 

 

 

 

.................................................................................................................... 
(data i czytelny podpis wnioskodawcy lub osób działających w imieniu wnioskodawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



 

 

Miejscowość, dnia……….. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS/ 

POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE/ 

POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE* 

 

 

 

 

........................................................................................................... 
 Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy 

 

 

........................................................................................................... 
adres/siedziba 

 

............................................... 
NIP 

............................................... 
REGON 

............................................... 
PESEL 

 

 

oświadczam,  że  w  roku  bieżącym  oraz  w  ciągu  dwóch poprzedzających  go  lat/lat podatkowych* nie 

korzystałem/am z pomocy de minimis, o której mowa w art. 2 pkt. 10/art. 2 pkt 10a* ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1808  

z późn.zm.) i aktualnie nie złożyłem/am wniosku o udzielenie tego rodzaju pomocy do innego organu. 

 

 

 

................................................. 
czytelny podpis ** 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

** w imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania 
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