WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków
mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Lipna, w ramach Programu współfinansowanego przez
WFOŚiGW w Toruniu
Proszę o dofinansowanie inwestycji polegającej na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej
budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. ………………………………………………………………
nr………………….w Lipnie, działka nr………………….., obręb………………………….
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………
Adres email:………………………………………………………………………………………………………….
2. WARUNKI DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości:
• 2 000 zł dotacja z WFOŚiGW w Toruniu,
• 2 000 zł dotacja z budżetu Gminy Miasta Lipna
do podłączenia jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Łącznie 4 000 zł, lecz nie więcej niż
do wysokości poniesionych kosztów.
Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
UWAGA! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych
z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później
otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.
3. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI
a. przelewem na konto Wnioskodawcy nr ………………………………………….…………………….
b. jeżeli nie wpisano nr konta, przyjmuje się: wypłatę z kasy Urzędu Miejskiego w Lipnie.
4. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
1 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.
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1 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.
5. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA planowanego do wykonania w 2018 roku
1. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji …………..szt. (ogrzewających
pomieszczenia)
2. Podać aktualnie istniejące źródło ciepła (rodzaj, moc, paliwo, itp.):………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
UWAGA! Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny może być udzielone jedno dofinansowanie
w ramach Programu. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. domków
letniskowych.
6. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
Data rozpoczęcia: …………………………
Data zakończenia:…………………………(prace nie mogą być zakończone przed terminem złożenia
wniosku i przeprowadzenia oględzin).
UWAGA! Obowiązek realizacji przedsięwzięcia w terminie do dnia 15.10.2018 r.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, które Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej
itp.).
2. Zaświadczenie / opinia o możliwości podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej
w danym roku, tj. 2018 r. Stosowny dokument należy przedłożyć w chwili wystąpienia z niniejszym
wnioskiem. Jest to warunek niezbędny do przyjęcia wniosku o dotację celową.
3. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania.

WYKAZ DOKUMENTÓW, które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć (w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku), po wykonaniu zadania zgodnie z umową
o udzielenie dotacji celowej.
Dla potwierdzenia wykonania zadania Wnioskodawca przedłoży:
1 Fakturę VAT/rachunek potwierdzającą/y poniesione wydatki na realizację zadania –
dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę (oryginały zostaną zwrócone
wnioskodawcy po rozliczeniu zadania),
1 Protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą
a Wykonawcą przedsięwzięcia,
1 Umowa z dostawcą ciepła sieciowego,
1 Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła,
1 Inne dokumenty, wymagane przepisami prawa, o ile zaistnieje taka konieczność.
2

UWAGA! Dokumenty przedłożone do rozliczenia po wykonaniu zadania, które nie spełnią
ww. wymagań nie zostaną przyjęte.
W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do zakresu wykonania zadania, Gmina zastrzega sobie
prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie w całości zadania.
Oświadczam, że :
1. Zapoznałem/am się z Uchwałą Nr XLI/303/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 lutego
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia

niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Lipna.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tj.).
3. Nie korzystam i nie będę korzystał/ła z innych środków publicznych w celu finansowania zadania
objętego niniejszym wnioskiem;
4. Przyjmuję, że konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego
przed jego realizacją oraz po jego zakończeniu.
5. Moja nieruchomość, o której mowa we wniosku ogrzewana jest obecnie przy pomocy źródła na paliwo
stałe.
6. Mam świadomość, iż wniosek nie jest jednoznaczny z otrzymaniem dotacji, a dotacja zostanie
wypłacona po rozliczeniu zadania przez WFOŚiGW jako refundacja poniesionych kosztów.
7. Nieruchomość, o której mowa we wniosku użytkowana jest w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
8. Oświadczam, że wyboru dostawców i/lub wykonawców realizujących przedsięwzięcie dokonam
z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
9. Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających
nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne
znaczenie dla uzyskania dofinansowania wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.).
10. Zobowiązuję do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Lipnie w przypadku rezygnacji z
realizacji przedsięwzięcia.

…………………………………….
/data/

………………………………………….
/podpis/
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