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Wniosek o udzielenie dotacji na modernizację źródeł ciepła                 

w gminy Przywidz 
 

      

        Przywidz, dnia………..2018 r. 
 

 

Wójt Gminy Przywidz 

 

 

1. Dane osobowe: * 

 

a) imię i nazwisko........................................................................................................... 

 

b) telefon kontaktowy...................................................................................................... 
 

c) adres zamieszkania: miejscowość:............................................................................ 

    ulica ….......................................................nr domu .............nr mieszkania ....…..... 

    nr ewidencyjny działki ….............................................................. obręb...........…..... 

 

d) adres ko korespondencji: miejscowość:…………………………………………….. 

    ulica …......................................................................................nr domu ….....…....... 

e) PESEL………………………………………………………………………………. 

f) nr konta bankowego ………………………………………………………………… 
     

2. Wymiana starego kotła opalanego węglem lub koksem na: 
 Kocioł opalany olejem opałowym 

 Kocioł opalany gazem 
 Kocioł opalany biomasą np. pellet 

 Pompa ciepła  
 Elektryczne źródło ciepła  

 

3. Ogrzewana powierzchnia mieszkania ( lokalu) / liczba kotłów do 

likwidacji:                                                     ………………. m2/ ………………….szt. 

 

4. Planowany termin realizacji zadania: 
a) planowany termin rozpoczęcia ( nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy) 

………………………………………………………………. 

b) data zakończenia ( nie może być później niż 30.11.2018 r.) ………………………………... 

 

 

5. Planowany efekt ekologiczny: 
a) przed modernizacją: 

• Roczne zużycie węgla …………………………….[tona] 

• Moc nominalna kotła ……………………………...[kW] 
 



b) po modernizacji: 

• Planowane roczne zużycie: np. biomasy / oleju opałowego / gazu 

………………………….[tona/l/m3] 

 Planowana moc nominalna kotła /pompy ciepła …………………………[kW] 

 Rodzaj pompy ciepła ……………………………………………………….. 

 

6. Tytuł prawny do nieruchomości: np. własność, współwłasność 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

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

czytelny podpis Wnioskodawcy 
 

 

 

* Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 
 

1. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (będące przetwarzaniem 

danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), zawartych w niniejszym wniosku do celów realizacji ww. zadania. 
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonania zadania w trakcie jego realizacji 

oraz po jego zakończeniu. 

3. W ramach udzielonej dotacji zobowiązuję się zlikwidować wszystkie paleniska węglowe 

znajdujące się na nieruchomości objętej wnioskiem. 

4. Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy 

publicznej.  

5. Nie jestem podatnikiem podatku VAT. 

6. Świadoma/y* odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy lub 

zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 
7. Faktura za wymianę źródła ciepła nie może być wystawiona przed podpisaniem umowy z 

Gminą Przywidz 
 

Uwaga ! Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. 

 

 

Przywidz, dnia .....................................           .......................................................... 
Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

Załączniki: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( dopuszcza się złożenie 

oświadczenia)  
2. Zdjęcie obecnego źródła ciepła, 
3. Dokument potwierdzający wysokość planowanego zadania ( np. kosztorys, rachunek 

proforma, itp. ).  


