
WNIOSEK 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin 

dla realizacji zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Dane Wnioskodawcy

Imię i nazwisko / nazwa

Adres zamieszkania / siedziby

Adres korespondencyjny

Numer telefonu, adres e-mail

Forma prawna wnioskodawcy

      osoba fizyczna               przedsiębiorca              wspólnota mieszkaniowa              inne..…………..……….

PESEL NIP1 REGON1

Opis Zadania

Lokalizacja zadania
dzielnica …………………………………..……………………….……...

ulica  …..……………………………………………………..……….…...

kod pocztowy ……...…………………………………………..………….

Ogrzewana powierzchnia [m2]

Stan prawny nieruchomości, w któ-
rej realizowana będzie inwestycja

     własność

     współwłasność

     inny (jaki?) ………………………………………………...………..…

Nowy rodzaj ogrzewania (zaznaczyć właściwe)

 Gazowe Elektryczne

Pompa ciepła Olejowe

Miejska sieć ciepłownicza Hybrydowe (np. gazowe i elektryczne)

Liczba likwidowanych kotłów i ich moc (lub liczba pieców kaflowych)

Koszt zadania (zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym)

Planowany termin realizacji [od - do]

Przyznaną dotację proszę wypłacić na poniższy numer rachunku bankowego należący do:

…........................................................................................................................................……………..
(imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego)

….....................................................
                                                                                                                                             Podpis Wnioskodawcy  



TAK NIE Wykaz dokumentów

* Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

* Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania budynkiem/lokalem, 
w którym jest realizowane zadanie. Kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (po-
twierdza wnioskodawca). 
Rodzaj i numer dokumentu (np. akt notarialny, księga wieczysta):

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

Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela nieruchomości w sprawie dotyczącej wymiany 
ogrzewania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (wraz z opłatą za pełnomocnic-
two2).

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania udzielają-
ca pełnomocnictwa Zarządcy do zawarcia umowy dotacji oraz wypłaty na konto Zarządcy tejże 
dotacji.

Oświadczenie i informacja o pomocy de minimis (dotyczy przedsiębiorców).  

Inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………….

 * wymagane od wszystkich wnioskodawców

I.  Likwidowane  źródło  grzewcze  na  paliwo  stałe3 jest  jedynym  źródłem  ogrzewania  dla  budynku/lokalu,
w którym jest realizowane zadanie.

II. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informującej o przysługujących mi prawach dotyczą-
cych ochrony, przetwarzania, powierzenia, sprostowania, usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust.  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych)
(Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, stron. 1).

III. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że moje dane na temat niniejszego wniosku będą dostępne na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Lublin.

IV. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż złożenie niniejszego wniosku oznacza akceptację regulaminu
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały  Rady Miasta Lublin Nr 893/XXVII/2021 z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji i nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

.....................................................                            ...........................................................

         Data złożenia wniosku                                   Podpis Wnioskodawcy

1 nie dotyczy osób fizycznych
2 opłata za pełnomocnictwo nie dotyczy najbliższej rodziny wnioskodawcy
3 nie dotyczy kominków
4 dotyczy współwłasności budynku/lokalu



Harmonogram rzeczowo-finansowy 
planowanej inwestycji dotyczącej zmiany sposobu ogrzewania budynku/lokalu 

przy ul. …...........................................................

Lp. Rodzaj działania
(Koszty kwalifikowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały)

Koszt [zł]

 

SUMA

Jestem / Nie jestem podatnikiem podatku VAT. (*niepotrzebne skreślić). Z tytułu realizacji zadania w ramach 

Programu Ograniczania Niskiej Emisji przysługuje / nie przysługuje (*niepotrzebne skreślić) mi odliczenie 

podatku VAT.* (W przypadku wystąpienia prawa do odliczenia - dotacja obejmuje kwoty netto)

...............…..................................................
      Podpis Wnioskodawcy


