
Załącznik nr  1 do zasad przyjętych  

            Uchwałą Nr XLVIII/320/18 

               Rady Gminy Dzierżoniów 

                 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 

WNIOSEK  

o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dzierżoniów 

na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji  
 
 

I. Dane wnioskodawcy: 
 

1) Imię i nazwisko/nazwa* ………………………………………………………................................ 

2) PESEL*……………………………..seria i numer dowodu osobistego*…………………………. 

NIP*……………………………….…………REGON*………………………………………….. 

3) Adres zamieszkania/siedziby*:  

Miejscowość………………………Ulica ……………………… Nr domu/Nr lokalu…………....... 

4) Numer telefonu ……………………………………………………………………………………. 

 

II. Lokalizacja zadania: 
 

Miejscowość…………………………Ulica………………………Nr domu/Nr lokalu ……………… 

nr ewidencyjny działki ……………………………………..obręb…………………………………...  

 

III. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwe): 
 

    dom jednorodzinny  

budynek wielorodzinny, w przypadku korzystania z ciepła wytworzonego ze wspólnej kotłowni, 

liczba lokali (jaka?) ………………… 

 

IV. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe): 
 

 

 (wymagane zgoda wszystkich współwłaścicieli)  

   

 

V. Charakterystyka zadania planowanego do wykonania: 
 

1) Powierzchnia lokalu/domu mieszkalnego  : ………………………………….m
2
 

 

2) Planowane do likwidacji źródła ciepła (zaznaczyć właściwe, podać ilość): 

szt.    szt.      

kocioł stałopalny  ………szt.      ) …………………………………szt. 
 

3) Średnioroczne zużycie paliwa stałego spalanego w likwidowanym źródle ciepła 

          ………… m
3
 drewna  

 

4) Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła (zaznaczyć właściwe): 

 

 

        

 kocioł węglowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) 

 kocił biomasowy 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) 

 
   



VI. Planowany termin realizacji zadania: 
 

1) data rozpoczęcia:……………………………… 

2) data zakończenia:…………………………….. 

 

VII. Planowany koszt  realizacji zadania (koszt zakupu nowego źródła ciepła): …………...……... zł 

 

VIII. Dane właściciela konta i numer konta na, które ma zostać przekazana dotacja: 

 

                          

 

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta : ………………………………………………………… 

Adres właściciela konta: ………………………………………………………………………………. 

 

 
1. Oświadczam, że zapoznałem/am*  się z Zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej 

ze środków  budżetu Gminy Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć związanych 

z ograniczeniem niskiej emisji, określonymi w Uchwale nr XLVIII/320/18 Rady Gminy 

Dzierżoniów z dnia 26 kwietnia 2018 r. i akceptuję postanowienia określone w ww. zasadach. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli  na każdym etapie realizacji zadania 

w celu potwierdzenia prawidłowości jego wykonania i rozliczenia. 

3. Oświadczam, że nie prowadzę  działalności gospodarczej w lokalu/budynku* mieszkalnym, 

w którym realizowane będzie zadanie. 

4. Oświadczam, że jestem/nie jestem* podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji dotowanego zadania 

przysługuje/nie przysługuje* mi odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do 

odliczenia – dotacja obejmuje kwoty netto). 

5. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Gminę Dzierżoniów, reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), danych osobowych 

zawartych w niniejszym wniosku – dla potrzeb udzielenia dotacji. Jestem świadomy/a, że posiadam 

prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 

 
Załączniki: 

1) W przypadku, gdy tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu 

współwłaścicielowi należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości udzieloną 

Wnioskodawcy. 

2) W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć: uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - 

osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową; umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością 

wspólną Zarządcy, uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na zmianę źródła ciepła, określającą 

zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi lub 

Zarządcy do składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, zawarcia umowy z Gminą Dzierżoniów 

oraz zestawienie lokali mieszkalnych osób wnioskujących o dofinansowanie. 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 


