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Załącznik nr 1 

do Regulaminu  

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ 

OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA . 

 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA WNIOSKU  

1. Organ właściwy do przyjęcia wniosku: 

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica 

ul. Rynek 1 

05-640 Mogielnica 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

B.1 Tytuł prawny do nieruchomości na której ma być realizowane zadanie 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”  

2. Tytuł prawny: 

 

własność 

 

trwały zarząd 

ograniczone prawo rzeczowe (np. użytkowanie, służebność) 

stosunek zobowiązaniowy (np. najem, dzierżawa) 

B.2 Dane wnioskodawcy 

3. Imię i nazwisko
 

 

 

4. Identyfikator PESEL: 
 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _     

5. Numer telefonu kontaktowego (podanie numeru telefonu jest dobrowolne w celu przyspieszenia kontaktu):
 

 

………………………………………………………………………….. 

B.3 Adres zamieszkania 
1) 

6. Kraj 

 
7. Ulica 

 
8. Nr domu 

 
9. Nr lokalu 

 

10. Miejscowość 

 
11. Kod pocztowy 

 
12. Poczta 

 

B.4 Adres do korespondencji 

UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres 

siedziby/zamieszkania składającego wniosek 

13. Kraj 

 
14. Ulica 

 
15. Nr domu 

 
16. Nr lokalu 

 

17. Miejscowość 

 
18. Kod pocztowy 

 
19. Poczta 

 

 

C. Adres nieruchomości na której ma być realizowane zadanie 

20. Miejscowość 
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21. Ulica 

 
22. Nr domu 

 
23. Nr mieszkania/lokalu

 

 

 

24.Kod pocztowy, poczta 

 

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

25. Nowe źródło ogrzewania: 

ogrzewanie gazowe 

ogrzewanie elektryczne 

 

biomasa  

E. INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDOWANEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA 

WĘGLOWEGO: 

26. Likwidowane źródło ogrzewania: 

- ……… szt. 

- ………..szt. 

inne (podać jakie oraz ilość) - …………………………………………………………………… 

 27. Planowany termin realizacji zadania: 

- termin rozpoczęcia …….. 

- termin zakończenia ……..  

 

28. Deklaruję pokrycie wkładu własnego– w przypadku, gdy ww. koszty przekroczą 5 000 zł - 

różnicę pomiędzy całkowitym kosztem zakupu źródła ciepła a kwotą 5 000 zł  

 

tak  

nie 

F. ZAŁĄCZNIKI 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

29. Informacja dotycząca załączników, które zostały załączone do wniosku o udzielenie dotacji: 

 

dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
2) 

 

nioskiem  

o udzielenie dotacji 

G. OŚWIADCZENIA 

UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” 

30. Oświadczam, że zadanie polegające na wymianie systemu ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła: 

 

nie będzie finansowane z innych bezzwrotnych źródeł  

 
31.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica, danych osobowych zawartych             

w niniejszym wniosku o udzielenie  dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na 

ekologiczne źródła ciepła.  

32. Data 

 

 

33.  Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
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OBJAŚNIENIA 

 
1)

 W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać adres zamieszkania lub 

siedziby pełnomocnika. 
 
2) 

W przypadku, gdy podmiot składający wniosek nie jest właścicielem budynku/lokalu należy 

dołączyć pisemną zgodę właściciela lub właścicieli budynku/lokalu na wykonanie wymiany 

systemu ogrzewania w sposób określony we wniosku. 

 


