
 

 

Załącznik Nr 2 do Regulamin określającego zasady, tryb postępowania 

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowania 
z budżetu Gminy Wołomin, przedsięwzięć związanych z ochroną 

środowiska w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Wołomin, 

polegającego na wykonaniu indywidualnych instalacji gazowych 
budynków/lokali ogrzewanych z wykorzystaniem nieekologicznych 

źródeł ciepła. 

 

Wołomin, dnia ………….….………… 
 

 

        BURMISTRZ WOŁOMINA 

ul. Ogrodowa 4 

        05-200 Wołomin  
Data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Wołominie  

 

 

 

 

 

 

[pieczęć UM] 

Indywidualny identyfikator wniosku: 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

[nadaje WOŚ – UM w Wołominie] 

WNIOSEK 

o wypłatę dotacji celowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołomin,  

przedsięwzięcia związanego z wykonaniem indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu 

ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła ciepła. 

W związku z zawartą Umową dotacyjną nr ……………..………………… z dnia …………………… 

przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołomin na przedsięwzięcie związane z wykonaniem 

indywidualnej instalacji gazowej budynku/lokalu ogrzewanego z wykorzystaniem nieekologicznego źródła 

ciepła, wnioskuję o wypłatę dotacji na wykonane przyłącze gazowe w budynku/lokalu położonym: 

w miejscowości ……………………………………..…………………………………….…….…………..… 

ulica …………………………………..……………nr domu/mieszkania  ……………………….………..… 

nr ewidencyjny działki/działek ………………………….….  obręb …………………………….……..…..... 

imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa  ……………………………………………………………………… 

Proszę o wypłacenie dotacji przelewem na następujący rachunek bankowy: 

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

Z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych wnioskodawcy przysługuje / nie przysługuje* prawo 

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (odliczenie VAT). 
 

Informacja o ewentualnych uzyskanych dotychczas środkach publicznych przeznaczonych 

na sfinansowanie przedsięwzięcia: dotyczy / nie dotyczy*. 

 

Załączniki do wniosku : 

1) faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesienie kosztów na realizację przedsięwzięcia wraz 

z potwierdzeniem zapłaty, w roku kalendarzowym, w którym Wnioskodawca ubiega się o przyznanie 

dotacji; 

2) kopię zawartej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży i umowy dystrybucji, wraz z pisemnym 

oświadczeniem Wnioskodawcy o rozpoczęciu odbioru paliwa gazowego, na zasadach umownie 

określonymi; 

3) protokół z odbioru technicznego instalacji wewnętrznej z udziałem przyszłego użytkownika (inwestora) 



 

 

i wykonawcy podczas, którego została dokonana próba szczelności instalacji gazowej, przygotowana 

i przeprowadzona przez wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia; 

4) pozytywna opinia kominiarska odnośnie sprawności wentylacji wywiewnej i możliwości 

odprowadzenia spalin oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia pomieszczenia. 

 

W przypadku dostarczenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały, w celu ich uwierzytelnienia. 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadom/a odpowiedzialności 

za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich 

zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

 

 
Miejscowość, data Czytelny podpis Wnioskodawcy/pełnomocnika 

  

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

– WYPEŁNIA URZĄD MIEJSKI W WOŁOMINIE: 
TAK NIE 

 

Wniosek o wypłatę dotacji celowej złożony został w terminie 

  

 

Wniosek o wypłatę dotacji celowej złożony został – kompletny, 

czyli zawiera wszystkie wymagane załączniki 

  

 

Zatwierdzona kwota wydatków wg kosztów kwalifikowanych 

zadania – wynosi (zł) 

 

 

Zatwierdzona kwota rozliczonej dotacji celowej przekazana do 

Wydziału Finansów i Budżetu UM celem wypłaty – wynosi (zł) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis osoby weryfikującej wniosek 
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej/działającej 

z upoważnienia Burmistrza Wołomina 

 

 

 

 

 

 


