Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 17/2018
z dnia 30 stycznia 2018 r.

.................................., dnia... ..................
…………………………………………………………..
imię i nazwisko/nazwa firmy
…………………………………………………………..
adres zamieszkania/siedziby
…………………………………………………………..
PESEL/NIP
…………………………………………………………..
nr telefonu

WÓJT GMINY DĘBOWIEC
ul. Katowicka 6
43-426 Dębowiec

Wniosek
o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
powietrza związanych z wymianą źródła ciepła

Zwracam się o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów poniesionych
w związku z wymianą starego źródła ciepła,
1.

Z budynku wolnostojącego/budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej/

wyodrębnionego lokalu mieszkalnego* na terenie nieruchomości położonej w miejscowości
..……………………… przy ulicy …………………………………….…., nr pgr. …………...
2.

Data zakończenia prac…………………………………………………………………...

3.

Wysokość poniesionych kosztów ……………………………………………………….

4.

Nr konta bankowego ……..……..……..……..……..……..………………………...….

* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) Rachunek lub fakturę VAT dokumentujące poniesienie 100% kosztów prac, o
których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr
249/XXXIV/2018 (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 349) Rady Gminy Dębowiec z dnia 12
stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z

2)
3)
4)
5)
6)

budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony
powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Dębowiec (dalej zwanego Regulaminem). Jeżeli na
fakturze lub rachunku wskazany jest montaż kotła wraz z instalacją, należy
przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez przedsiębiorcę lub dostawcę,
zawierający specyfikację do faktury lub rachunku, pozwalającą na identyfikację
poszczególnych wydatków przy uwzględnieniu postanowień § 3 ust. 2-3
Regulaminu.
Oświadczenie wnioskodawcy o zakończeniu robót związanych z realizacją
inwestycji.
Oświadczenie potwierdzające przekazanie odpadu na składowisko odpadów.
Dane techniczne zakupionego urządzenia.
Certyfikat potwierdzający spełnienie przez nowy kocioł wymagań określonych w
normie PN-EN 303-5:2012.
Aktualne zaświadczenia bądź oświadczenia o pomocy de minimis jakie
wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o wypłatę dotacji oraz w ciągu
dwóch poprzedzających go lat- w przypadku wnioskodawców, o których mowa
w § 6 Regulaminu.

………………………………..
(podpis)

