
WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ 

1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko  

Adres 
zamieszkania 

 

Nr telefonu  

2. Informacje o stanie prawnym Wnioskodawcy: 

Miejsce realizacji zadania  

Tytuł prawny do 
nieruchomości 

 

NIP/PESEL  

3. Opis zadania: 

Nazwa zadania  

Szczegółowy zakres zadania – cel zadania oraz 

harmonogram działań z podaniem etapów 

i terminów 
 

Typ i moc kotła opalanego paliwem stałym, 

rodzaj i średnie roczne zmniejszenie zużycia 

paliwa stałego w wyniku montażu kotła, 

powierzchnia użytkowa lokalu/budynku 

 

4. Przewidywane rezultaty, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji zadania : 

 

 

 

5. Wartość kosztorysowa zadania w zł: 

Całkowity koszt realizacji zadania  

Własne środki przeznaczone na realizację 
zadania 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania z dotacji  

Wnioskowana dotacja stanowi % kosztów 

6. Załączniki do wniosku zgodnie z Zasadami udzielania dotacji celowej, na zadania z zakresu poprawy 

jakości powietrza na terenie  Miasta i Gminy  Pleszew: 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 

2. Pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego imiennie 

współwłaściciela. 

3. Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę (wystawione na wnioskodawcę) o ile przepisy tego wymagają. 

4. Zdjęcie wnętrza kotłowni ze starym źródłem ciepła. Zdjęcie musi być z datownikiem pozwalającym ustalić 

datę jego wykonania. 

5. Oświadczenie potwierdzające oddanie do użytkowania budynku minimum 6 lat przed złożeniem wniosku. 

6. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć: 
      a) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową;  



b) umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy,  
c) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia, określającą zasady 

finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi lub Zarządcy 

do składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia i zawarcia umowy z Miastem i Gminą Pleszew. 

7. Umowa z dostawcą gazu, jeżeli nieruchomość podłączona została do sieci gazowej przed dniem złożeniem 

wniosku. 

8. Oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług (dotyczy przedsiębiorców). 

Oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

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

 miejscowość i data                                                                 podpis Wnioskodawcy 

 

Potwierdzam kompletność złożonych dokumentów wymieniowych we wniosku. 

 

 

 

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

  data 


