
nr wniosku …………………….        Załącznik nr 1 
     /nadaje Urząd/      do Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach 

„Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” 

 

Burmistrz Strumienia 
ul. Rynek 4 
43-246 Strumień 

 

W N I O S E K 
o włączenie do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” 

 
1.  Informacja o Wnioskodawcy: 

 Imię i Nazwisko................................................................. PESEL ..................................................... 

 Adres zamieszkania: ulica ....................................................... nr domu/lokalu ................................. 

 Kod pocztowy ........................... miejscowość .................................................................................. 

Nr telefonu ................................ (można podać dobrowolnie) 

2.  Lokalizacja planowanej Modernizacji (wypełnić w przypadku, gdy lokalizacja jest inna niż wskazana w pkt 1): 

     ulica ...........................................  nr domu/lokalu .................. miejscowość .................................... 

3. Informacje dotyczące nieruchomości objętej Wnioskiem: 

Nr ewidencyjny działki ................. Budynek został oddany do użytkowania ................... (podać datę) 

Powierzchnia ogrzewana Budynku/lokalu wynosi :...............................m2. 

Termoizolacja ścian zewnętrznych:   TAK  NIE*   Grubość izolacji…………..cm 

4. Charakterystyka prac Modernizacji (właściwe zaznaczyć): 

1) Planowany wariant Nowego źródła ciepła: 

 Kocioł gazowy  
 Kocioł opalany węglem kamiennym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 
5 klasy  wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 
 Kocioł Opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-
EN 303-5:2012 

   2) Charakterystyka Starego źródła ciepła (zaznaczyć właściwe oraz uzupełnić dane):  

 a) Kocioł opalany paliwem:  stałym   innym (jakim): ……………………… 

 Moc kotła (w kW):……………………………… 

 Rok produkcji kotła:……………………………… 

b)  Piece kaflowe opalane paliwem stałym liczba sztuk:..........   

3) Ilość zużywanego opału (w sezonie grzewczym)…………….ton/…………….m3 * 

4) Źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody  TAK  NIE. Jeżeli nie, podać sposób 

podgrzewania wody:  energia elektryczna,  gaz,  inny (jaki) ……………………………. 

5.  Planowany termin dokonania prac objętych Wnioskiem (data zakończenia): ……………………… 

6. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą / nie prowadzę działalności gospodarczej* 
w Budynku, którego dotyczy Wniosek. Udział procentowy wydzielonej powierzchni budynku 
mieszkalnego przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej …… %. 

 



Ponadto oświadczam, że: 

1) Posiadam tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej – Budynku objętego Wnioskiem 
wynikający z prawa (właściwe zaznaczyć i – jeśli dotyczy - wypełnić): 

�  Własności, 
�   Współwłasności z ………………………………………………………………………………… 

(wymagane wskazanie współwłaścicieli i złożenie załącznika nr 2) 
�  użytkowania wieczystego 
�  najmu (wymagane przedłożenie zgody właściciela – załącznika nr 2) 
�  użytkowania (wymagane przedłożenie zgody właściciela – załącznika nr 2) 
�  Inne .............................................................................................................................................. 

2) Budynek spełnia definicję Budynku w rozumieniu Regulaminu i został oddany do użytkowania 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; 

3) Posiadam zainstalowane i pracujące w Budynku Stare źródło ciepła; 
4) Nie posiadam wpiętego w instalację c.o. drugiego źródła ciepła; 
5) Przygotuję kotłownię do Modernizacji zgodnie z zaleceniami wynikającymi z protokołu 

inwentaryzacji kotłowni (jeśli dotyczy); 
6) Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję warunki w nim zawarte; 
7) Przystępując do Programu wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli Budynku przed 

Modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu osobom upoważnionym przez Gminę albo 
Fundusz; 

8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 
związanych z Programem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dofinansowania, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2016 roku, poz. 922) oraz 
przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi jako osobie fizycznej prawo wglądu do moich danych 
i ich poprawiania; 

9) Wyrażam zgodę na sporządzenie przez Urząd kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących 
mojego udziału w Programie; 

10) Wyrażam zgodę na zmianę terminu realizacji Modernizacji w przypadku braku możliwości 
pozyskania przez Gminę  środków z Funduszu w roku planowanej Modernizacji; 

11) Złożone załączniki oraz dane zawarte we Wniosku są prawdziwe; 
12) W przypadku zbycia Budynku zobowiązania wynikające z zawartej Umowy Dotacji zostaną 

przekazane w dokumencie zbycia na rzecz kolejnych właścicieli. 

Do Wniosku dołączam (właściwe zaznaczyć): 

 dokument poświadczający tytuł prawny do Budynku w rozumieniu Regulaminu, 
 zgodę właściciela / współwłaściciela / współużytkownika wieczystego / współużytkownika / 

współnajemcy/ zarządcy / administratora* - załącznik nr 2 do Regulaminu – jeśli dotyczy,  
 dokument poświadczający uprawnienie do dziedziczenia – jeśli dotyczy, 
 protokół z inwentaryzacji kotłowni sporządzony przez Wykonawcę (wzór stanowi załącznik nr 3 
do Regulaminu), wraz z dokumentacją zdjęciową - co najmniej 1 zdjęcie (w formie papierowej) 
Starego źródła ciepła z widoczną tabliczką znamionową (jeśli istnieje) 

Kwotę dofinansowania proszę przekazać na następujący numer rachunku bankowego: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

............................................ dnia ...............................             ..................................... 
                                                      (podpis Inwestora) 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam* do zawarcia Umowy o udzielenie dofinansowania 
 

……………………………..……………………............... 
       (data oraz pieczęć i podpis  osoby upoważnionej z ramienia Urzędu) 

*niepotrzebne skreślić 


