Załącznik do Regulaminu udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie
zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice na dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania na proekologiczne
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko, imię…………………………………………………………….………………….……...
Telefon…………………………………………………………………….…………………...…..…
Adres zamieszkania…………………………………………………….…………………………….
2. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI:
1) przelewem, na konto Wnioskodawcy nr ...……….………………………………….……………
2) przelewem na konto nienależące do Wnioskodawcy: (nazwa posiadacza rachunku)
…………………………….………….………………………………...…………………………..…
…………………………………………..……………………………..…………………………...…
(nr konta posiadacza rachunku)
3. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ
Nazwisko, imię osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy
…………………………………………………..…………………………………………………….
telefon …………………………………………………..…………………………………………….
Adres zamieszkania ………………………………………..…………………………………………
4. LOKALIZACJA ZADANIA
Województwo………………………………………………...………………………………………
Gmina…………………………………………………………...……………………………………
Miejscowość…………………………………..Kod pocztowy………………..…………………….
Ulica…………………………………………...nr domu/nr lokalu………………..………………...
5. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania (zaznacz właściwe):
• kocioł c.o. gazowy
• kocioł c.o, elektryczny .
• kocioł c.o. olejowy
• podłączenie do węzła ciepłowniczego
• panele fotowoitaiczne
• pompa ciepła
Powierzchnia lokalu:
………..… m2
Liczba palenisk/kotłów opalanych paliwem stałym planowanych do trwałej
likwidacji:
………..… szt
Moc nowego źródła ciepła ………..… kWh

6. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) nie korzystałem ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Zdzieszowice do modernizacji
systemu ogrzewania, zrealizowanego na nieruchomości wskazanej we wniosku,
2) znana mi jest treść uchwały właściwej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w sprawie przyjęcia
Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Zdzieszowice dotacji celowej na dofinansowanie zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczne,
3) lokal/budynek, w którym zamierzam zrealizować zadanie będące przedmiotem wniosku jest
lokalem/budynkiem mieszkalnym.

………………………..
data

…………………………………………………..
podpis Wnioskodawcy lub osoby reprezentującej
Wnioskodawcę

Do wniosku załączam:
• kalkulację kosztów (kosztorys wstępny) realizacji zadania, określającą przewidywane koszty, ze
wskazaniem typu urządzenia i jego mocy,
• zdjęcie istniejącego paleniska/kotła opalanego paliwem stałym

UWAGA: Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych, o których mowa w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w artykule 13 i 14, są publicznie dostępne na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach pod adresem https://bip.zdzieszowice.pl
Dostęp do ww. informacji możliwy jest również w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach w godzinach pracy Urzędu.

