…………………., dnia ..........................
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
WNIOSEK
o dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne
1. Wnioskodawca ........................................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................................
Dokument tożsamości * ........................................ seria ........... numer ......................................................
Wydany przez * ...........................................................................................................................................
PESEL * ……………………………………………………………………
Regon *..............................................................................................
NIP *………………………………………………………………………..
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Miejscowość:................................................................................................................................................
Działka ewidencyjna, nr obrębu .................................................................................................................
Tytuł prawny do nieruchomości ..................................................................................................................
3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia
Data rozpoczęcia ...................................................
Data zakończenia ...................................................
5. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku)
.....................................................................................................................................................................

…..............................................
Podpis wnioskodawcy

Do wniosku dołączam/y następujące dokumenty o których mowa w regulaminie przyznawania
dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto
i Gmina Serock, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 30 czerwca 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 97/X/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.:
1.
dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2.
pozwolenie na budowę instalacji gazowej dla budynku wydane przez Starostę Legionowskiego,
opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna *,
3.
skreślony,
4.
zgodę wszystkich współwłaścicieli na zmianę ogrzewania *,
5.
uchwałę powołującą Zarządcę – osobę reprezentującą wspólnotę mieszkaniową (dotyczy
Wspólnot mieszkaniowych) *,
6.
zgodę mieszkańców na zmianę ogrzewania w formie uchwały (dotyczy Wspólnot
mieszkaniowych) *,
7.
zestawienie lokali podlegających dotacji poświadczone przez Zarządcę (dotyczy Wspólnot
mieszkaniowych) *,
8.
opinia Zakładu Kominiarskiego o prawidłowości podłączenia urządzenia do przewodu
kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni (dotyczy urządzeń grzewczych na paliwo stałe,
ciekłe lub gazowe) *,
9.
protokół odbioru / uruchomienia instalacji sporządzony przez uprawnionego instalatora (dotyczy
urządzeń grzewczych elektrycznych) *,
10. zaświadczenie z instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający
spełnianie kryteriów energetyczno – emisyjnych na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” w
klasie A (dotyczy ogrzewania na paliwo stałe i biomasę) *,
11. kopię dokumentacji techniczno – ruchowej kotła, zawierającą dane odnośnie paliwa
dedykowanego do kotła (dotyczy ogrzewania na paliwo biomasowe) *,
12. Faktury lub rachunki przedstawiające poniesione koszty zakupu i montażu urządzenia
grzewczego,
13. zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymano
w roku, w którym podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub pomocy
de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie, *
14. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony
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. z 2010 r. Nr 53 poz.
311), *
15. Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, na formularzu stanowiącym
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji
składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 121 poz. 810)*.

