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Burmistrz Słubic  

ul. Akademicka 1 

69-100 Słubice 

 
 
 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska 

obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania 

 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY  

1. Składający wniosek: 

 osoba fizyczna  

2. Osoba fizyczna 1 (adres zamieszkania / adres zameldowania): 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy, poczta 
 

Ulica  
 

Numer domu/lokalu  

Numer telefonu 

E-mail (jeśli Wnioskodawca posiada) 

PESEL 

Osoba upoważniona do reprezentowania 

3. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres wskazany powyżej): 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy, poczta 
 

Ulica 
 

Numer domu/lokalu 
 

4. Rachunek bankowy do wypłaty dotacji w formie refundacji: 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………. 
 
Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numer rachunku: 
 

                                

                                                 
1   W przypadku budynku/lokalu, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody współwłaścicieli 

nieruchomości. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub nieruchomości, należy dołączyć zgodę właściciela 
nieruchomości. 
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II. DANE TECHNICZNE 

1. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy, poczta 
 

Ulica 
 

Numer domu/lokalu 

Numer działki, obręb ewidencyjny: 

Forma władania nieruchomością: 

 własność  
 współwłasność 
 użytkowanie wieczyste  
 najem  
 użytkowanie  
 inny tytuł prawny 2…………………………………………………………………….………… 

2. Przewidywany termin zakończenia zadania : ………………………….. 

3. Szacunkowy kosztorys realizacji przedsięwzięcia : ……………………………... 

 

                                                 
2  Przez inny tytuł prawny należy rozumieć korzystanie z nieruchomości na podstawie dowolnego tytułu prawnego np. 

dzierżawa, użyczenie. 
 

 4. Szacunkowy kosztorys  modernizacji sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje  
i wiedzę. 

INSTRUKCJA: 
Należy wypisać kategorie wydatków przedmiotowego zadania wraz z podaniem kwoty wydatków kwalifikowanych. 
  
Kategorie wydatków:  

 koszt demontażu  palenisk na paliwo stałe  
 zakup i montaż nowego systemu ogrzewania - piec/kocioł gazowy, kocioł na paliwa stałe lub biomasę  

spełniający wymogi ekoprojektu (EcoDesigne), kocioł olejowy, wykonanie ogrzewania elektrycznego,  
 zakup, montaż, wymiana lub modernizacja instalacji grzewczej wraz z grzejnikami i/lub instalacji ciepłej wody użytkowej, 

związanych z instalacją nowego systemu ogrzewania, 
 budowy lub przystosowania pomieszczenia na indywidualne źródło ciepła (kotłowni), związanego z instalacją nowego 

systemu ogrzewania, 
 kosztów podłączenia do sieci gazowej (wykonanie przyłącza) związanego z instalacją nowego systemu ogrzewania  

 kosztów likwidacji, modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania..  
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4. Koszt realizacji zadania (w złotych):  

Koszt kwalifikowany brutto: ……………………………. 

Koszt kwalifikowany netto: ………………………… (wypełnić tylko w przypadku możliwości odzyskania podatku VAT) 

  Wnioskowana kwota dotacji 3 : ………………………….. 

5. Parametry techniczne:  

INSTRUKCJA:  
Poprzez naniesienie parametrów określonych w poniższej tabeli należy scharakteryzować istniejące źródło ciepła oraz 
źródło ciepła po modernizacji. 

Pola wybierane  należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku  w miejscu właściwej odpowiedzi. 

Dane przedstawione poniżej, dotyczące planowanego zadania zostaną przeniesione do umowy  
o dofinansowanie, jako zobowiązanie Wnioskodawcy. 

                                                 
3  Do 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż: 5 000 zł na zakup indywidualnego źródła ogrzewania 

wraz z wykonaniem lub modernizacją instalacji wewnętrznej;  

Suma wydatków kwalifikowanych przedstawionych w poniższej tabeli musi być zgodna z kosztem 
kwalifikowanym przedstawionym w punkcie II. 4 niniejszego wniosku. 

 

Lp. Kategorie wydatków 

Szacunkowy kosztorys modernizacji 
sporządzony przez osobę posiadającą 

odpowiednie kwalifikacje i wiedzę 
brutto/netto  (zł)  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 Suma  

 
 

Podpis i pieczątka osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i wiedzę  
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Dane systemu przed modernizacją 

L.p. Parametr Jednostka Wartość 

1. Powierzchnia ogrzewana m2   

2. Rodzaj pieca   

 piec kaflowy  
 piec miałowy 
 węglowy  
 inne ( jakie?) …………………………….  

3. Liczba likwidowanych źródeł ( pieców )  szt.  

4.  Rok produkcji użytkowanego pieca  data  
przed 1980 r. 
1980-2000 r. 
po 2000 r. 

5. 
Rodzaj paliwa podstawowego obecnie 
używanego 
 

rodzaj 

 drewno/pellet 
 węgiel kamienny 
 węgiel brunatny 
 brykiety węgla kamiennego oraz  
      ekogroszek 
 brykiety węgla brunatnego oraz  
      ekogroszek 
 koks i półkoks (w tym gazowy) 

6. 
Zużycie roczne paliwa podstawowego stan 
obecny 

tony [Mg] 
lub m3 

  

7. Rodzaj paliwa dodatkowego używanego obecnie  rodzaj 

 drewno/pellet 
 węgiel kamienny 
 węgiel brunatny 
 brykiety węgla kamiennego oraz  
      ekogroszek 
 brykiety węgla brunatnego oraz  
      ekogroszek 
 koks i półkoks (w tym gazowy) 

8. Zużycie roczne paliwa dodatkowego stan obecny 
tony [Mg] 

lub m3 
  

Dane systemu po modernizacji 

L.p. Parametr Jednostka Wartość 

9. 
Źródło ciepła po modernizacji spełniające wymogi 
w załączniku do  Wniosku IV. pkt.6 
 

 

 kocioł na paliwo stałe , spełniający 
wymogi ekoprojektu  (EcoDesigne ) 
 kocioł na biomasę (PELLET), spełniający 
wymogi ekoprojektu (EcoDesigne)  
 kocioł na gaz ziemny, propan 
 kocioł na olej opałowy 
 ogrzewanie elektryczne 
 inne (jakie?)………………………………. 

10. 
Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania 
(co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) 

 
 co 
 cwu  
 co i cwu 

11. Moc kotła po modernizacji  kW  



 

5 

 

 

Opis stanu istniejącej instalacji grzewczej (m.in. stan techniczny likwidowanego pieca / instalacji grzewczej):  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym / współużytkownikiem 
wieczystym/ najemcą / dzierżawcą, inne (jakie? ………………………………………………..) 

 lokalu mieszkalnego, 
       lokalu użytkowego,  

w którym będzie realizowane zadanie.   

Dokumentem potwierdzającym moje prawo własności do w/w nieruchomości jest (np. akt notarialny, odpis Księgi 
Wieczystej lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem itp.):  
 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Czy w budynku / lokalu mieszkalnym / lokalu użytkowym jest zarejestrowana lub prowadzona działalność 
gospodarcza / działalność rolnicza / w sektorze rybołówstwa? 

 Tak 
 Nie 

3. Czy budynek / lokal mieszkalny / lokal użytkowy jest wynajmowany innemu użytkownikowi? 
 
Tak 
Nie  

4. Oświadczam, że:  

 nie mam możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) związanego z realizacją zadania (VAT jest 
kosztem kwalifikowanym),  
 mam możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) związanego z realizacją zadania (VAT jest 
kosztem niekwalifikowanym). 

 
5. Oświadczam, że przystępując do realizacji zadania zapoznałem/am się z treścią Uchwały nr XXI/175/2020 Rady 

Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na 
dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie środowiska. 
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6. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie wniosku o dotację nie stanowi podstawy do kierowania roszczeń  
o przyznanie dotacji. 

7. Oświadczam, że wszystkie działania objęte wnioskiem o dofinansowanie zostaną zrealizowane zgodnie  
z wymogami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Oświadczam, że nie uzyskałem/am i nie będę się ubiegał/a o dofinansowanie na wydatek objęty pomocą finansową  
w formie dotacji udzielonej przez Gminę Słubice, na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony 
środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania, z innych bezzwrotnych środków krajowych i/lub 
zagranicznych. 

9. Oświadczam, że nowy system grzewczy wykonany w ramach zadania określonego w niniejszym wniosku  

o dofinansowanie stanowić będzie jedyne4 źródło wykorzystywane na potrzeby cieplne lokalu mieszkalnego/lokalu 

użytkowego. 

10. Oświadczam, że używane dotychczas źródło/a ogrzewania zostanie/ą w wyniku realizacji zadania 

zdemontowane/trwale wyłączone z dalszego użytkowania 5. 

11. Oświadczam, że w przypadku zawarcia umowy dotacji z Gminą Słubice zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty 
zadania przekraczające wartość przyznanej dotacji.  

12. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Gminy Słubice o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację 
zadania na każdym jego etapie. 

13. Wyrażam zgodę na dostarczanie wszelkiej korespondencji dotyczącej wniosku o dofinansowanie oraz przyznanego 
dofinansowania na adres korespondencyjny lub mailowy ze skutkiem doręczenia.  

14. 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.  

15. Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji dotyczących złożonego wniosku, wezwania do uzupełnienia wniosku 
oraz realizacji  zawartej umowy z Gminą Słubice, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. 
Informacje będą przekazywane zgodnie z danymi podanymi we wniosku (w punkcie I.2 lub I.3 wniosku). 

16. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Gminy Słubice o każdej zmianie danych adresowych, w tym adresu 
e-mail pod rygorem, że dostarczenie przez Urząd pisma bądź wiadomości e-mail na dotychczasowy znany Urzędowi 
adres Wnioskodawcy uznane będzie za doręczenie skuteczne. 

17. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez pracowników Gminy Słubice kontroli realizacji zadania. 

18. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku i w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 
 

Miejscowość, Data 
 Czytelny Podpis Wnioskodawcy 

                                                 
4  Nie dotyczy: a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym (zamontowania 

grzałek elektrycznych); b) pieców objętych ochroną  konserwatora zabytków; c) występowania kominka jako dodatkowego źródła 
ciepła, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego, opalanego drewnem; d) dodatkowego źródła 
niskoemisyjnego spełniającego wymogi określone w paragrafie 6 Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 maja 2020 r.  
nr XXI/175/2020, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 
służących ochronie środowiska. 
 
5  Niepotrzebne skreślić. „Trwale wyłączone z dalszego użytkowania” oznacza usunięcie podłączenia z przewodem 

kominowym pieca, objętego ochroną konserwatora lub pieców kaflowych wykorzystanych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu 
elektrycznym. 
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia wniosku  
i realizacji procedury udzielania dofinansowania ze środków Gminy Słubice zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (niniejszy pkt dotyczy osób fizycznych).  

 

 
 
 
 
 
 

Miejscowość, Data Czytelny Podpis Wnioskodawcy 
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem wiarygodność danych zamieszczonych w niniejszym wniosku o dofinansowanie.  

 

 
 
 
 
 
 

Miejscowość, Data Czytelny Podpis Wnioskodawcy 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 zwanego dalej RODO, informujemy, 
iż: 

 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Słubice z siedzibą w Słubicach ul. Akademicka 1, tel. kontaktowy: 

95 737 20 00. 

2. W sprawach z zakresu danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl . 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją przez Pana/Panią wniosku na podstawie Kodeksu 

cywilnego i art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 

 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych   

 organy kontrolne, nadzorcze oraz audyt 
5.  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.  

 Pana/Pani posiada prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także –w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych  

 wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, 

tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

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

 Zapoznałem/łam 
                 

mailto:inspektor@cbi24.pl
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IV. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”  

Lp. Rodzaj dokumentu  

1 2 3 

1 
Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu, w którym realizowane będą 
przedsięwzięcia inwestycyjne albo oświadczenie o jego braku. 

 

2 
Zgoda wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych budynku lub lokalu do 
występowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzieleniu dotacji, rozliczenia 
dotacji oraz realizację wnioskowanego przedsięwzięcia (załącznik nr 1). 

 

3 

W przypadku budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokali, do wniosku należy 
dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli lokali lub budynku do występowania z wnioskiem o 
udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzieleniu dotacji, rozliczenia dotacji oraz realizację 
wnioskowanego przedsięwzięcia 

 

4 

Zgoda właściciela lub właścicieli nieruchomości do występowania z wnioskiem o udzielenie dotacji, 
zawarcia umowy o udzieleniu dotacji, rozliczenia dotacji oraz realizację wnioskowanego 
przedsięwzięcia w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu mieszkalnego lub 
nieruchomości o charakterze mieszkalnym. 

 

5 

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

mieszkaniową lub umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną 
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; 

2) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu 
grzewczego, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, 
udzielającą pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Słubice oraz 
zestawienie lokali osób wnioskujących o dofinansowanie (ze wskazaniem ich właścicieli ) 
poświadczone przez zarząd/Zarządcę. 

 

6 
W przypadku budynku wielolokalowego ze wspólną kotłownią należy dołączyć zaświadczenie  
o samodzielności lokali mieszkalnych. 

 

7 

Jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne tego wymaga – stosowne ostateczne pozwolenia, zezwolenia, 
zgody, decyzje i opinie, a jeżeli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument potwierdzający 
zgłoszenie realizacji przedsięwzięcia do organu administracji z adnotacją lub zaświadczeniem organu  
o braku sprzeciwu wobec planowanych przedsięwzięć.  

1) ogrzewanie gazowe – warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez właściwy zakład 
gazowniczy oraz decyzję pozwolenia na budowę nowego źródła ciepła wydane przez 
Starostę Słubickiego  

2) ogrzewanie elektryczne – warunki techniczne na dostawę energii elektrycznej wydane przez 
właściwy zakład energetyczny lub zaświadczenie o stanie istniejącej instalacji elektrycznej 
w mieszkaniu wystawione przez uprawnionego wykonawcę, 

3) ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej – warunki przyłączenia wydane przez właściwy 
zakład ciepłowniczy 

4) inwestycje zlokalizowane: 
- w budynkach wpisanych indywidualnie bądź w zespołach, do rejestru zabytków; 
- w budynkach ujętych w gminnej ewidencji zabytków.  

 

8 
Oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej 
opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł 
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V. INFORMACJE DODATKOWE  

1. Wymagania ogólne dla urządzeń objętych dofinansowaniem w formie dotacji :  
1) urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym (przez układ instalacji grzewczej),  

w którym zostało zainstalowane; 
2) urządzenie, ma być wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, winno spełniać normy i być 

dopuszczone do użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) urządzenie winno posiadać deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B) 

podanych przez producenta. 
2. Określa się wymagania szczegółowe dla urządzeń objętych dofinansowaniem w formie dotacji: 

1) instalacja kotła gazowego oraz olejowego - Kotły na paliwa gazowe lub olej opałowy muszą spełniać,  
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone 
w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania 
energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE; 

2) instalacja kotła na paliwo stałe (węgiel lub biomasa): 
a) dopuszczalny rodzaj paliwa, którego parametry są określone w instrukcji eksploatacji kotła oraz 

obowiązujących przepisach prawnych,  
b) zakupione i montowane kotły na paliwa stałe (w tym na biomasę) muszą spełniać w odniesieniu do 

ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach 
wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu) w szczególności  
w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
kotłów na paliwa stałe. W celu potwierdzenia powyższego, urządzenie winno posiadać dokument wydany 
przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację polskiego Centrum Akredytacji, lub inną jednostkę 
akredytującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu 
akredytacji EA (European Accreditation), 

c) nie dopuszcza się kotłów, w konstrukcji których stosowany jest ruszt awaryjny, 
d) dodatkowo źródła ciepła muszą spełniać wymogi prawa miejscowego; 
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Kwalifikacja wniosku (wypełnia Urząd Gminy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzenie Burmistrza   
 
 
 
 
 
 ………………………………                                ……………………………………………….                              
     Słubice, dnia                                  (podpis i pieczątka) 

 

 

1. Zadanie jest objęte dotacją - zgodnie z §2  oraz §4 ust.2    „Uchwały w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 

służących ochronie środowiska; 

TAK       NIE 

 

 

2. Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku 

TAK       NIE 

 

 

3. Wniosek został prawidłowo wypełniony 

 

TAK       NIE 

 

 

4. Wniosek został złożony z kompletem obowiązkowych załączników 

 

TAK       NIE 

 

 

5. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do nieruchomości 

TAK       NIE 

 

6. Stwierdzam, że Wnioskodawcy nie/przysługuje dotacja w wysokość ………………………………..……………….zł 

 

słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                         1.  …………………………………………………………………. 

                                                                                         2.  ………………………………………………………………….. 

                                                                                         3.  ………………………………………………………………….. 

          ………………………………………                                                              (podpisy komisji) 

                         (Słubice, dnia) 

 


