
 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/380/2018 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia  15 lutego 2018 r. 
 
 
 

Gmina Michałowice 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 

05-816 Michałowice 
 
 

W N I O S E K 
(deklaracja uczestnictwa) 

 
o udzielenie dotacji celowej dotyczącej zakupu pieca gazowego w ramach trwałej zmiany 

ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne).  
 

1. Imię i nazwisko (nazwa) Wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, zarządcy 
budynku) 

Imię………………………………………………………….......................................................................... 

Nazwisko/Nazwa…………………………………………...................................................................... 

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

NIP……………………………………………………............................................................ (jeśli dotyczy) 

REGON ……………………………………………………..................................................... (jeśli dotyczy) 

PESEL .................................................................................................................................. 

 

Imię i nazwisko współwłaściciela (jeśli dotyczy) 

Imię………………………………………………………….......................................................................... 

Nazwisko …………………………………………................................................................................. 

PESEL .................................................................................................................................. 

 
2. Adres zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy 

 

Miejscowość………………………………………............................................................................ 

Ulica…………………………………………………............................................................................. 

Nr domu…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………… 

3. Miejsce realizacji wymiany, dotyczącej trwałej zmiany ogrzewania węglowego na 
ogrzewanie gazowe (proekologiczne) - wymiana pieca węglowego na piec gazowy 

 

Miejscowość………………………………………........................................................................... 

Ulica…………………………………………………............................................................................. 



 

 

Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości ...................................................................... 

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) 

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

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

Numer księgi wieczystej ........................................................................................................... 

Numer działki ………………… obręb ewidencyjny ……………………………………………………………………. 
 
 

4. Nazwa i numer rachunku bankowego Wnioskodawcy, na który przekazana zostanie 
dotacja celowa dotycząca zakupu pieca gazowego w ramach trwałej zmiany 
ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Załączniki do wniosku: 
 

1) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub 
użytkowania wieczystego), 

2) Zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na trwałą 
likwidację ogrzewania węglowego i zamianę go na ogrzewanie gazowe, według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, 
3) Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/ 

działalności rolniczej, złożone według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do uchwały, 

4) Oświadczenie właściciela nieruchomości/użytkownika wieczystego o posiadanym 
piecu węglowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały, 

5) Oświadczenie właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości, iż na terenie 
nieruchomości, której dotyczy wniosek o przyznanie dotacji, znajduje się przyłącze 
gazowe, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały, 

6) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis 
w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 7 do uchwały, 

7) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis/pomocy de minimis 
w rolnictwie/pomocy de minimis w rybołówstwie, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do uchwały, 

8) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy 
de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 
2 poprzedzających go lat oraz innych niezbędnych informacji dotyczących 
Wnioskodawcy, o których mowa  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010  r. nr 53 poz. 311 ze zmianami), na 
podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362), 



 

 

w Rozporządzeniu 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). 
 

 


