
                                                     Załącznik nr 1  

                                                                                                                                          do Zarządzenia nr 17/2018 

                                                                                                                                          z dnia 30 stycznia 2018 r. 
 
 

                                                                                                    ………………….., dnia ………………... 
  …………………………………………………………..                                                    

                        imię i nazwisko/nazwa firmy                                                                                      

  

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

                      adres zamieszkania/siedziby 

 

  ………………………………………………………….. 

                    PESEL/NIP      

 

  ………………………………………………………….. 

                     nr telefonu      

 

                                                                                                         WÓJT GMINY DĘBOWIEC 

                                                                                        ul. Katowicka 6 

                                                                                        43-426 Dębowiec 
 

Wniosek 

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 
powietrza związanych z wymianą źródła ciepła  

  

I. Lokalizacja inwestycji 
 

1. Miejscowość: ……………………………….., kod pocztowy…………………………. 

Obręb ……………………., nr działki ………………., ulica …………………………. 

 nr domu/nr lokalu………………………, pow. użytkowa budynku/lokalu……….…... 
 

2. Tytuł prawny do nieruchomości: prawo własności/prawo użytkowania wieczystego 
/ograniczone prawo rzeczowe/trwały zarząd/stosunek zobowiązaniowy 
(np.umowa dzierżawy, najmu).  
Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność/współużytkowanie wieczyste, należy 

podać imię, nazwisko i adres zamieszkania pozostałych 

współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Jeżeli wnioskodawca korzysta z nieruchomości na podstawie stosunku 

zobowiązaniowego należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania 

właściciela/współwłaścicieli (użytkownika wieczystego/współużytkowników 

wieczystych): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Rodzaj budynku mieszkalnego: budynek wolnostojący/budynek w zabudowie 
bliźniaczej, szeregowej/budynek z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi* 

 

*  niepotrzebne skreślić 



 

II. Charakterystyka planowanych prac 
 

1. Opis istniejącego (starego) źródła ciepła (rodzaj, wiek, rok produkcji, moc, rodzaj 

paliwa) 

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

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2. Opis planowanej inwestycji ( jaki kocioł planuje się zamontować, rodzaj paliwa ,moc) 

oraz planowana kwota przeznaczona na wykonanie inwestycji objętej 

dofinansowaniem  

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

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

3. W przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy:  

1) czy budynek posiada wykonane przyłącze gazowe? TAK*/NIE*, jeśli NIE czy jest 

podpisana umowa przyłączeniowa i projekt przyłącza? TAK*/NIE* 
 

Planowany termin realizacji inwestycji (nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku): 

……………………………………………… 

Czy inwestycja ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą? 

TAK/NIE*     (jeżeli tak to należy dołączyć dokumenty o których mowa w § 6 Regulaminu 
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Dębowiec) 
 

Jeżeli inwestor prowadzi działalność gospodarczą należy podać: 

NIP………………………………..REGON…………………………………. 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu 

Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec, stanowiącym załącznik do uchwały 

249/XXXIV/2018 (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 349) i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  
 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością tj.: prawo własności, 

prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawo rzeczowe, trwały zarząd, albo stosunek 

zobowiązaniowy (np. umowa dzierżawy, najmu) jeżeli korzystający z nieruchomości uzyska 

zgodę właściciela. 

2. Jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, należy do wniosku 

dołączyć oświadczenie zawierające zgodę pozostałych współwłaścicieli na wymianę starego 

źródła ciepła.  
 

3.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

\ 

                                                                                                  ..................................................... 

                           podpis wnioskodawcy 

 
 

*  niepotrzebne skreślić 


