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Załącznik Nr 1 do regulaminu 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI 

NA  PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

…………………………………… 

imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 

…………………………………… 

ulica, nr 

…………………………………… 

kod pocztowy, miejscowość 

…………………………………… 

telefon kontaktowy 

Prezydent Miasta Sieradza 

Proszę o zawarcie umowy o udzielenie dotacji na wymianę lokalnego źródła ciepła w budynku położonym 

w Sieradzu przy ul. ………………....................... polegającą na likwidacji lokalnego źródła ciepła oraz na 

podłączeniu tego budynku  do sieci ciepłowniczej i wykonanie węzła cieplnego. 

Dane dotyczące nieruchomości : 

1. Lokalizacja: 

a) Sieradz, ul …………………………………….nr ………………… 

b) działka nr ……………… obręb nr ………….. 

2. Prawo do dysponowania podłączaną nieruchomością: 

a) własność – nr dokumentu potwierdzającego własność (np. księga wieczysta) ……………………….……… 

b) współwłasność – nr dokumentu potwierdzającego współwłasność (np. księga wieczysta)  

……………………………………….  

c) inne – jakie  …………………………– nr dokumentu…………..……….  

3. Status wnioskodawcy: 
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a) nieprowadzący działalności gospodarczej 

b) prowadzący działalność gospodarczą 

c) prowadzący działalność rolniczą lub w zakresie rybołówstwa 

d) inny – jaki ………………………….………. 

4. Dane finansowe wnioskodawcy: 

a) numer NIP/PESEL ………..………………………… 

b) numer rachunku bankowego ………………………………………………….. 

c) nazwa i adres banku ………………………………………………………….. 

d) imię, nazwisko i adres właściciela rachunku …………….………………. 

5. Oświadczam iż wnioskodawca: 

a) jest czynnym podatnikiem podatku VAT, 

b) jest zwolnionym podatnikiem podatku VAT, 

c) nie jest podatnikiem podatku VAT. 

6. Realizacja inwestycji: 

a) będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, 

b) nie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT. 

7. Podatek od towarów i usług (VAT): 

a) jest kosztem inwestycji, nie będzie można go odzyskać w żaden sposób, dlatego ubiegam się o dotację w kwotach 

brutto, 

b) jest możliwy do odliczenia w związku z prowadzoną działalnością, dlatego ubiegam się o dotację w kwotach netto. 

8. Oświadczam, iż: 

a)  zapoznałem się i akceptuję przyjęte przez gminę miasto Sieradz zasady udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych 

źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. 

b) inwestycja, o którą wnioskuję niniejszym wnioskiem nie jest zakończona do dnia złożenia niniejszego wniosku. 
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c) przedmiotowa nieruchomość będzie użytkowana w dniu otrzymania dofinansowania. 

d) posiadam środki finansowane na pokrycie wkładu własnego inwestycji zgodnie z przyjętymi zasadami 

dofinansowania. 

e) zobowiązuję się do podpisania umowy z dostawcą ciepła sieciowego. 

f) zobowiązuję się do likwidacji lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, 

kotłowni zasilających kilka budynków, kotłowni osiedlowych. 

g) zobowiązuję się do zachowania trwałości projektu w ciągu 5 lat od zakończenia inwestycji. 

 

……………………………………………… 

Data i podpis wnioskodawcy/przedstawiciela wnioskodawcy 

Do wniosku załączam kserokopie następujących dokumentów (wraz z oryginałami do wglądu) : 

1 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością X 
2 Kosztorys planowanych robót (brutto chyba że wnioskodawca ubiega się o dotację 

w kwocie netto) lub umowa na wykonanie podłączenia (w przypadku dokonania wyboru 
wykonawcy do dnia złożenia niniejszego wniosku). 

X 

3 Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de 
minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – dotyczy 
wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na 
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących działalność 
w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa. 

 

4 Informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – dotyczy 
wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na 
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania. 

 

5 Informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z rozporządzeniem 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 2010 r. Nr 121, poz. 810) – 
dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność w sektorze rolnym lub 
w sektorze rybołówstwa. 

 

6 Pełnomocnictwo właściciela/ współwłaściciela nieruchomoścci.  
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Inne dokumenty : 

6   

7   

 

 

……………………………………………… 

Data i podpis wnioskodawcy/przedstawiciela wnioskodawcy 


