
 

  
 

 

*w przypadku osób fizycznych wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych, wyrażona na osobnym druku 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE 
dotacji celowej ze środków budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia 

inwestycyjne służące ochronie powietrza, na podstawie  
uchwały Nr L/1557/21 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. – EDYCJA 2022. 

I. Dane wnioskodawcy 

Nazwisko, Imię / Nazwa:…………………………………………………………………………….………… 

Adres 
zamieszkania:…………………………………………………………………………….....................……… 

Adres 
korespondencyjny:…………….………………………………………………………………….………….… 

Telefon*:…………..………………... e-mail*:…………………………………………….………….… 

Wnioskodawca 
□ Osoba fizyczna □  Wspólnota mieszkaniowa 

□ Osoba prawna □  Przedsiębiorca 

II. Lokalizacja zadania  

Adres nieruchomości 
Dzielnica…………………………………………. Kod poczt.:    _ _ - _ _ _ 

Łódź 
Ulica:………………………….………………….. Nr bud.:……… Nr lok.:………… 

Rodzaj nieruchomości □ Wspólnotowa □ Komunalna □ Prywatna 

Tytuł prawny do budynku/lokalu □ Najem □ Własność 

III. Charakterystyka zadania 

Planowane do likwidacji źródła ciepła oparte na paliwach stałych                                                  
…………………..……szt. 

W tym: 
Piece kaflowe 

…………….... szt. 

Piece wolnostojące  

……….…………szt. 

Kotły c.o. 

……...…..…..…… szt. 

Kominki 

……..………..…szt. 

Inne (rodzaj?) ……………………………….……………………………………………………...…..…. szt.  

IV. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania 

□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej □ ogrzewanie elektryczne 

□ ogrzewanie gazowe  □ pompa ciepła 

Dostęp do sieci 
cieplnej/gazowej □ w nieruchomości □ w lokalu □ brak przyłącza 

Powierzchnia budynku/lokalu …………… m² 

Czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania jest 
prowadzona działalność gospodarcza?  
Wnioskodawca, który jest wynajmującym budynek/lokal powinien 
zaznaczyć odpowiedź „TAK” 

□ TAK 

□ NIE 

Powierzchnia, na której prowadzona jest działalność gospodarcza                                ...………… m²                                               



 

V. Załączniki 

□ Dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem/lokalem 

□ Zgoda właściciela/współwłaścicieli budynku/lokalu na realizację zadania – wzór do 
pobrania 

□ Dokument potwierdzający użytkowanie źródła(eł) ciepła na paliwo stałe – opinia 

kominiarska z ubiegłego roku - kopia  

□ Opinia elektryczna o mocy przyłączeniowej instalacji elektrycznej dostosowanej do mocy 

elektrycznego urządzenia grzewczego  

□ Opinia kominiarska o możliwości przyłączenia kotła gazowego w budynku/lokalu 

□ Zgłoszenie i uzyskanie zaświadczenia na budowę instalacji gazowej dla celów grzewczych 
(Wydział Urbanistyki i Architektury  – Piotrkowska 104) - (przy instalacji ogrzewania gazowego) - 
kopia 

□ Oświadczenie o możliwości kwalifikowania podatku od towarów i usług – gdy wnioskodawcą jest 
przedsiębiorca  

□ Dokumenty dotyczące pomocy de minimis – w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej (w tym najmu) lokalu/budynku 

□ Inne…………………………………………………………………………………………………… 

 

Data: 
…………………… 

Podpis 
wnioskodawcy: 

…………………………………………… 

 

 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na 

przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, realizowane na terenie miasta Łodzi stanowiącego 

załącznik do Uchwały NR L/1557/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, 

trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r., poz. 540) 

 

 

 

……….……………………………………………… 

  data i podpis wnioskodawcy 

 
 
UWAGA: 
 
Możliwość konsultacji wniosku przed jego złożeniem w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 osobiście - al. Piłsudskiego 100, 

 telefonicznie -  42 272 66 22 

 



 

 

 

 
      ……..……………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w zakresie numeru telefonu 

i/lub adresu e-mail* przez Urząd Miasta Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104  

na potrzeby kontaktu ze mną w celu wymiany informacji niezbędnych w sprawie realizacji 

wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia 

inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, obejmujące trwałą zmianę systemu 

ogrzewania. 

 Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, w formie, w jakiej 

została ona wyrażona. Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. 

 

 

……………………………………………………………………….. 

(data, miejsce, podpis osoby wyrażającej zgodę) 

*skreślić niewłaściwe 

 

 


