
 

 

 

                            WNIOSEK O DOTACJĘ LEPSZE POWIETRZE                str. 1/3 
SKŁADANY PRZEZ PODMIOT NIEBĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ, NIEZALICZANY DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,       

ALBO PRZEZ JEDNOSTKĘ TEGO SEKTOEA BĘDĄCĄ GMINNĄ ALBO POWIATOWĄ OSOBĄ PRAWNĄ 

I. Dane wnioskodawcy: 

Nazwa podmiotu: 

…………………………………………………………… 

NIP : 
          

 

REGON: 

          

 

Adres korespondencyjny wnioskodawcy: 

Ulica: 

………………………………………………………………….. 

Nr domu/lokalu: 

………………………………………… 

Kod pocztowy: 

_ _ - _ _ _ 
Miejscowość: 

…………………………………………………………………………… 

 

Rodzaj podmiotu: 

niezaliczony do sektora finansów 
publicznych: 

 wspólnota mieszkaniowych 

 osoba prawna 

 przedsiębiorca 

 inny 

jednostka sektora finansów 
publicznych: 

 gminna osoba prawna 

 powiatowa  osoba prawna 
 (należy zaznaczyć właściwe pole) 

Numer telefonu:  

         
 

Numer rachunku bankowego, na który przekazana ma zostać dotacja: 

                                

 

II. Dane dotyczące inwestycji: 

Adres nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja: 

Ulica: 
 
………………………………………………………………….. 

Nr domu/lokalu: 
 
………………………………………… 

Kod pocztowy: 

_ _ - _ _ _ 
Miejscowość: 
 
…………………………………………………………………………… 

 

 

Obecne źródło ciepła starej generacji: 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
(o ile to możliwe należy podać typ i nazwę urządzenia oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa) 

 

Przewidziane do montażu niskoemisyjne źródło ciepła lub rodzaj przyłącza: 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
(należy zaznaczyć rodzaj źródła ciepła, które zostanie zainstalowane w ramach inwestycji) 

 

Inwestycja spełnia warunki do uzyskania 

dotacji w wysokości przekraczającej 20% 

jej kosztów kwalifikowanych. 

 

TAK             NIE 
 

           
           
 
(należy zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole) 

 

 

 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

wnioskodawcy: 

 

 

…………………………@………………………… 
(podanie numeru nie jest obowiązkowe, jednak może 

ułatwić kontakt z Urzędem w razie potrzeby uzyskania 

dodatkowych wyjaśnień i przyspieszyć procedurę) 
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ALBO PRZEZ JEDNOSTKĘ TEGO SEKTOEA BĘDĄCĄ GMINNĄ ALBO POWIATOWĄ OSOBĄ PRAWNĄ 
III. Opis inwestycji: 

Opis planowanych działań, w tym wskazanie zakładanych efektów  inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem 
tego jaki sposób jej realizacja przyczyni się do wyeliminowania lub zmniejszenia emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

IV. Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej na nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja: 

 

Na nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja: 

 prowadzona jest działalność gospodarcza  

 prowadzona jest działalność rolnicza 

 prowadzona jest działalność rybacka 

 nie jest prowadzona działalność gospodarcza, rolnicza ani rybacka. 
 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub rybackiej na nieruchomości,  na której realizowana będzie inwestycja, wraz z wnioskiem należy 

złożyć zaświadczenia i informacje, o których mowa odpowiednio w art. 37 ust. 1 lub w ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362. oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063). 
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V.  Koszty inwestycji i wysokość dotacji: 

Koszty kwalifikowane inwestycji: 

Rodzaj kosztów kwalifikowanych: 
(Kosztami kwalifikowanymi mogą być wyłącznie koszty materiałów budowlanych, 

urządzeń lub usług ujętych wykazie określonym w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394). 

Szacunkowy koszt: 
 

 

 

 

      zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 

 

       zł 

 (kwotę należy zaokrąglić w dół, do pełnej złotówki. 

Puste pola w wypełnianym wierszu należy przekreślić) 

 

Ogólny szacunkowy koszt inwestycji: 

       

zł 

(kwotę należy zaokrąglić w dół, do pełnej złotówki.  
Puste pola należy przekreślić) 

Wnioskowana kwota dotacji: 

      

zł 

(kwotę należy zaokrąglić w dół, do pełnej złotówki.  

Puste pola należy przekreślić) 

Data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Leszno: 
 

 

 

  -   -   

 (wypełnia pracownik Urzędu Gminy Leszno) 

……………………… 

 

………………………………………………………………………….. 
   (data i podpis wnioskodawcy) 


