Załącznik nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK
o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Bobrowniki na dofinansowanie kosztów inwestycji
związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla osób fizycznych
1. Nazwisko i imię Wnioskodawcy
…..............................................…..............................................…..........................................
2. Adres zamieszkania …..............................................................................................................
3. Telefon kontaktowy …..............................................................................................................
4. Dokument tożsamości …........................................... Seria …................... Numer ….............
5. Lokalizacja przedsięwzięcia :
Miejscowość ….........................................................................................................................
Numer budynku i lokalu …............................. Działka ewidencyjna …..................................
6. Rodzaj i ilość zainstalowanych dotychczas źródeł ciepła na paliwo stałe (np. piec kaflowy, piec
kuchenny, piec centralnego ogrzewania) oraz moc źródła ogrzewania [kW] :
…..............................................................................................................................................................
ilość spalanego dotychczas paliwa …......................................................................................................
7. Termin realizacji inwestycji …..............................................…..............................................................
8. Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła ( kocioł gazowy/ kocioł węglowy)
…..............................................................................................................................................................
9. Wielkość ogrzewanej powierzchni [m2] :
…..............................................................................................................................................................

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

….........................................................
(data i czytelny podpis)

Strona 1

Składając niniejszy wniosek oświadczam, że:
1. Dofinansowanie nie dotyczy/dotyczy nieruchomości *, na której jest prowadzona/zarejestrowana
działalność gospodarcza.
2. Na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymałem/nie otrzymałem* dofinansowanie z innych źródeł
w kwocie: …............ (słownie złotych …..................................................................................)
3. Zapoznałam/em się z treścią regulaminu udzielenia osobom fizycznym dotacji celowej ze środków
budżetu gminy Bobrowniki na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na
proekologiczne i przyjmuje warunki w nim określone.
4. Wyrażam zgodę na sporządnienie przez Urząd Gminy kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących
mojego udziału w Programie.
5. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu kontroli dotyczącej
prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji po jej zakończeniu lub dodatkowo w trakcie
realizacji;
6. Oświadczam, iż nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy
7. Oświadczam, iż budynek będący przedmiotem działań z zakresu ograniczenia niskiej emisji jest
budynkiem mieszkalnym, użytkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawa
Budowlanego.
8. Działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Z 2015 r., poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd
Gminy w Bobrownikach. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną wykorzystane wyłącznie
w celu przeprowadzenia procedury udzielenia dofinansowania. Administratorem danych osobowych
w rozumieniu ww. ustawy jest Urząd Gminy Bobrowniki. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest
dobrowolna; zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych
i poprawienia ich.

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

….........................................................
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić
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CZĘŚĆ I - Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu bądź budynku (kserokopię np. aktu
notarialnego, wypisu z księgi wieczystej nie starszego niż 3 miesiące na dzień składania wniosku).
2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości należy dołączyć pisemną
zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie modernizacji oraz przekazanie dotacji
wnioskodawcy.
3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości należy dołączyć pisemną
zgodę właściciela na wykonanie modernizacji

oraz przekazanie dotacji wnioskodawcy

4. Pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych – wymaganych przepisami ustawy
Prawo budowlane (o ile takie jest wymagane).
5. W przypadku najemców mieszkań dodatkowo:
zgoda właściciela nieruchomości wraz z oświadczeniem, że koszty związane z przebudową systemu
grzewczego będą w całości poniesione przez wnioskodawcę.

Bobrowniki, dn.....................................

…...........................................
(czytelny podpis)

Oświadczenia dla poszczególnych wariantów
1. Oświadczam, że posiadany kocioł węglowy przewidziany do wymiany jest tradycyjnym kotłem
węglowym z ręcznym załadunkiem paliwa ( nieekologicznym i niskosprawnym).

Bobrowniki, dn...............................

.............................................
(czytelny podpis)
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CZĘŚĆ II - Wypełnia Urząd Gminy Bobrowniki
1. Potwierdzenie niezalegania w podatkach, opłatach i innych
należnościach: ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. Wniosek rozpatrzony pozytywnie / negatywnie*
Uwagi....................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Podpisy członków komisji
1.) …....................................................................................................... - członek komisji
2.)…........................................................................................................- członek komisji
3.) …....................................................................................................... - przewodniczący komisji
* niepotrzebne skreślić
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