
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/278/2020
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 23 grudnia 2020 r. 

WNIOSEK

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy

Wyrzysk na realizację zadań

polegających na wymianie źródeł

ciepła na proekologiczne urządzenia

grzewcze

Burmistrz Wyrzyska
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Data wpływu: 
………………………………
………………………………
……………………………...

Godz. wpływu: 
………………………………
………………………………
………………………………

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów:……………………………………………………………………………………

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

Adres nieruchomości na której będzie realizowana wymiana kotła: ……………………………………………..

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

Adres  do  korespondencji  wnioskodawcy/ów:  ……...……………….…………………………………………….

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

Tytuł prawny do władania nieruchomością1 ………………………………………………………………………….

2. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU

STOSOWANE OBECNIE PALIWO DO OGRZEWANIA BUDYNKU

 węgiel                     inne – jakie? ………………………………………………………………

PLANOWANY SPOSÓB OGRZEWANIA BUDYNKU2

1 W  przypadku  posiadania  innego  tytułu  prawnego  do  nieruchomości  niż  własność,  należy  dołączyć  zgodę  właściciela
nieruchomości. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na
wypłacenie dofinansowania jednemu ze współwłaścicieli, zgodnie z drukiem stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr Nr
XXXI/278/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 23.12.2020 r.



 kocioł gazowy                  kocioł elektryczny                     kocioł olejowy                     pompa ciepła    

  wysokosprawny kocioł 5 klasy na paliwo stałe

3. POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wymiany kotła: ........................................................

Wysokość nakładów poniesionych na zakup ekologicznego kotła ........……………………………..

 słownie: ........................................................................................................................................….

Wnioskowana  kwota  dofinansowania:   …….................…………………………...  słownie:

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

OŚWIADCZENIA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami dofinansowania ze środków budżetowych
Gminy  Wyrzysk  zadań  polegających  na  wymianie  źródeł  ciepła  na  proekologiczne
urządzenia grzewcze określonymi w Uchwale Nr XXXI/278/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 23.12. 2020 r.

Oświadczam,  że  nie  korzystam  z  innych  możliwości  dofinansowania  ze  środków
publicznych na realizację zadania związanego z wymianą dotychczasowych źródeł ciepła
na proekologiczne urządzenia grzewcze.

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

  (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis)                                                                             

2 W przypadku zmiany źródła ciepła – ostateczne pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych niewymagających
uzyskania pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu
wydane przez odpowiedni organ – jeżeli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


