
 

Załącznik 1  
 

 

*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 IV/121/19 z dnia 16 stycznia 2019 r.                               

Rady Miejskiej w Łodzi – EDYCJA 2021. 

I. Rodzaj nieruchomości 

□ Wspólnotowa □ Komunalna □ Prywatna 

II. Stan prawny (tytuł dysponowania lokalem) 

□ Najem □ Własność □ Osoba prawna □  Przedsiębiorca 

III. Lokalizacja zadania  

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

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

IV. Charakterystyka zadania 

1. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania 

□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

□ ogrzewanie gazowe poprzez podłączenie do sieci gazowej 

□ instalacja indywidualnego źródła ogrzewania elektrycznego 

V. Dostęp do  sieci gazowej/cieplnej 

□ w nieruchomości □ w lokalu □ brak przyłącza 

Powierzchnia budynku/lokalu ………… m² 

Liczba pieców nieekologicznych planowanych do trwałej likwidacji  

w lokalu / budynku …………szt. 

□ piec kaflowy □ inne - jakie…………….……………………………………….. 

VI. Stan przygotowania do inwestycji - dokumentacja: 

□ pełna dokumentacja □ procedura w toku □ brak dokumentacji 

VII. Dane wnioskodawcy 

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

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

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

4. Telefon*:…………..………………… 5. e-mail*:……………………………………… 



 

VIII. Dane pełnomocnika do reprezentacji w zakresie przedkładania 

dokumentacji oraz kontaktów z organem dotującym. 

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

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

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

4.Telefon:……………………..………. 5. e-mail:……………………………………… 

 

Data: 
…………………………. 

Podpis 

wnioskodawcy: 
……………………………… 

 

 

 

 

Załącznik do wniosku - Regulamin 

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 IV/121/19 Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 16 stycznia 2019 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 

 

 

 

 

Uwagi: 

1. Warunkiem otrzymania dotacji jest podpisanie umowy z Miastem, zakończenie i rozliczenie 

inwestycji do 15 listopada 2021 r. 

2. Osoby którym wstępnie zostanie przyznana dotacja zostaną wezwane do uzupełnienia 

dokumentacji.  

3. Uznawane będą tylko rachunki za realizację zadania z datą po podpisaniu umowy dotacyjnej 

(Dotacja nie jest refundacją). 

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 osobiście - ul. Piłsudskiego 100; pok. 62/68/74 p. IV 
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