
Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania 

WNIOSEK O DOTACJĘ CELOWĄ NA ZMIANĘ SPOSOBU OGRZEWANIA – 

WZÓR  

 

1. Nazwa i adres Wnioskodawcy 

   Imię  
 
JAN 

  Nazwisko                                                                                   KOWALSKI 

   Adres 
zamieszkania    

 
    UL. CIEPŁA 13, 64-100 LESZNO                             
                                                   

nr i seria dowodu  
osobistego 
 

ABC123456 
e-mail: 

KOWALSKI.JAN@GMAIL
.COM 

telefon: 
600 200 300 

Nr konta bankowego 
 

NAZWA BANKU XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX (26 CYFR) 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

2. Informacje o stanie prawnym Wnioskodawcy 

Miejsce realizacji zadania   
oraz powierzchnia lokalu 

UL. ENERGETYCZNA 2, 64-100 LESZNO 
 

48,5m2 

   Tytuł prawny do 
   nieruchomości 

WŁAŚCICIEL/ 
WSPÓŁWŁAŚCIEL/ NAJEMCA 

REGON/ 
NIP/PESEL 

XXXXXXXXXXX (11 CYFR) 

3. Opis zadania 

   Nazwa zadania ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA 

 Szczegółowy zakres zadania – cel zadania 
oraz harmonogram działań z podaniem 
etapów i terminów 

Zakres zadań: 
1. Likwidacja dotychczasowego, węglowego źródła ciepła** 
2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła (kocioł gazowy, 

olejowy, ogrzewanie elektryczne, bądź przyłączenie do sieci 
miejskiej) lub kolektorów słonecznych** 

3. Zakup i montaż wkładu kominowego, zaworów 
termostatycznych (określić indywidualnie) 

4. Inne elementy przedsięwzięcia 
** wymienione zadania są obowiązkowe 

Ilość, typ i moc kotła opalanego paliwem 
stałym, rodzaj i średnie roczne zmniejszenie 
zużycia paliwa stałego w wyniku montażu 
kotła/ kolektorów słonecznych. 

TYP: DWA PIECE KAFLOWE NA PALIWO STAŁE (dotyczy 
źródeł likwidowanych) 
Roczne zużycie węgla: 1,5 Mg (tony) 

4. Przewidywane rezultaty, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji zadania  

 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
 

5. Wartość kosztorysowa zadania 

   Pełny koszt realizacji zadania 
 
8.000 zł 

Własne środki 
przeznaczone na 
realizację zadania 

 
4.000 zł 

      Inne źródła finansowania 
 
Nie dotyczy  

Wnioskowana kwota 
dofinansowania 

4.000 lub 6000 zł 

Wnioskowana dotacja stanowi 
          
50 % kosztów 

6. Załączniki (dokumenty) do wniosku zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji 
1. oświadczenie o tytule prawnym do dysponowania nieruchomością -  

2. pisemna zgoda współwłaścicieli /zgoda właściciela nieruchomości/ budynku -  

3. pozwolenie na budowę (w zakresie instalacji gazowej) 

4.  

5.  

Pouczenie: we wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wpisać „nie dotyczy”. 
 

Oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą. 

 
              …………………………….                                                    …………………………………….. 
                           miejscowość i data                                                                           podpis Wnioskodawcy 
 

 

Potwierdzam kompletność złożonych dokumentów wymieniowych we wniosku. 
 

              …………………………….                                                    …………………………………….. 
                                       data                                                                               podpis pracownika Urzędu Miasta 


