
Wersja  1.0 

WNIOSEK 

o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków 

wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie 
spółdzielni mieszkaniowych  

 

 

1. Dane Wnioskodawcy : 

 

Pełna nazwa : 

 
 

 

REGON: KRS: 

NIP : 

 

 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu 

 

2. Adres siedziby : 

 

3. Adres nieruchomości, na terenie której nastąpi termomodernizacja budynku 

 

 

4. Sposób przekazania dotacji  

 

Przelewem na 

konto 

wnioskodawcy 

Nr rachunku: 

 

 
 

                                

 

 

Miejscowość: 

 

 

Ulica: Nr domu/Nr lokalu: 

Adres e-mail: 

 

 

Telefon: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

 

Ulica: 

Nr domu/Numer lokalu: Nr działki, obręb: 

 

 

Nr księgi wieczystej: 

 

CZ1L/…..…………………../………. 

 

CZ1L/…..…………………../………. 

 

CZ1L/…..…………………../………. 

 

Tytuł prawny do nieruchomości: 
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5. Dane dotyczące istniejącego  źródła ciepła: 

 

Rodzaje źródeł ciepła  

Liczba źródeł ciepła                                  szt. 

Sumaryczna moc źródeł ciepła                                    kW 

 

6. Zakres rzeczowy termomodernizacji: 

 

Krótki opis zakresu termomodernizacji: 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

7. Planowany termin zakończenia realizacji zadania ............................ 

                                                                                                                              ( miesiąc/rok) 
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Do wniosku należy przedłożyć  następujące dokumenty:  

 

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem 

wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie gminy Lubliniec (aktualny odpis księgi wieczystej 

nieruchomości, w przypadku gdy księga nie jest prowadzona w systemie elektronicznym, 

wypis z rejestru gruntów), zgody wszystkich posiadaczy prawa własności, ograniczonego prawa 

rzeczowego do lokali znajdujących się w budynku należącym do spółdzielni wraz z 

oświadczeniami w sprawie przetwarzania danych osobowych RODO; 

2)  kopię pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia 

na budowę w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Lublińcu, 

zgodnie z przepisami prawa – jeśli jest wymagane; 

3) informację o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia 

o rozpoczęciu robót budowlanych (kopia zawiadomienia o rozpoczęciu budowy) – jeśli jest 

wymagane; 

4)  audyt energetyczny; 

5)  uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zgody na 

termomodernizację budynku; 

6)  uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu; 

7) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 

dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de 

minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie; 

8) informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis, 

zgodnie z Rozporządzeniem 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, z późn. zm.); 

 

 

 

 

Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem. W 

przypadku dokumentów w języku obcym winne być one przetłumaczone na język polski. 

 

 

 

 

 

…………………………….    dnia   ...............................      …………………………………… 

          (miejscowość)                                          (dzień, miesiąc, rok)                           (czytelny  podpis wnioskodawcy  lub osoby                                  

                                                                                                                                                   reprezentującej wnioskodawcę)  

 

 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am  się z regulaminem dofinansowania w formie dotacji zadań z 

zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy 

Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych. 

2. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych zawartych w niniejszym 

wniosku o udzielenie dotacji jest Burmistrz Miasta Lublińca. 
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3. Oświadczam, że budynek został oddany do użytkowania jako mieszkalny zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane i jest użytkowany zgodnie z przepisami tej ustawy. 

 

 

 

 

 

…………………………….       dnia ………………………………           …………………………………… 

            (miejscowość)                                              (dzień, miesiąc, rok)                                         (czytelny podpis wnioskodawcy  lub osoby                                  

                                                                                                                                                                          reprezentującej wnioskodawcę) 

 


