
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy 
Strawczyn Nr 13/2018 z dnia 02.03.2018 r. 

WNIOSEK 

o przyznanie dotacji celowej na montaż źródeł ciepła w celu ograniczenia 

zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn w 2018 r. 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko:  ....................................................................................................  

Adres zamieszkania:  ..............................................................................................  

Telefon: .................................................................................................................  

Dokument tożsamości: ……………………………..seria …………….numer ..........................  

wydany przez: ........................................................................................................  

PESEL: …………………………………………………………………………………………………... 

2. Adres nieruchomości, na terenie której nastąpi wymiana źródła ciepła: 

Miejscowość: 

 

Ulica: Nr domu: 

 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

 

 

Nr działki, obręb: 

 

3. Tytuł prawny do nieruchomości (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

 własność 

 współwłasność 

Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności 

Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem zgodę 

wszystkich współwłaścicieli nieruchomości  na realizację zadania  i podpisanie umowy o 

udzielenie dotacji. 

4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: 

Data rozpoczęcia:  ..................................................................................................  

Data zakończenia:  .................................................................................................  

UWAGA! Obowiązek realizacji przedsięwzięcia w terminie do dnia 28.09.2018 r. 

5. Dane dotyczące istniejącego źródła ciepła: 

Rodzaj:…………………………………………………………….  

Rodzaj spalanego paliwa: ………………………………………… 

6. Dane dotyczące nowego źródła ciepła: 

Rodzaj, typ: ...........................................................................................................  

Moc kW: ................................................................................................................  

Rodzaj spalanego paliwa:........................................................................................  

 



7. Szacowana wysokość poniesionych kosztów (kwota brutto): 

kocioł: ...................................................................................................................  

montaż: .................................................................................................................  

RAZEM:  ................................................................................................................  

 

Oświadczam, że: 

 znana jest mi treść uchwały Nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy w Strawczynie z 

dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na montaż 

źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy 

Strawczyn, 

 wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego 

przed rozpoczęciem jego realizacji, po jego zakończeniu oraz w terminie do 5 lat 

od wypłaty dotacji, 

 nie korzystam i nie będę korzystał/ła z innych środków publicznych w celu 

finansowania zadania objętego niniejszym wnioskiem, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów 

związanych z przygotowaniem i realizacją, rozliczeniem i kontrolą zgłaszanego 

przedsięwzięcia. 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty (Proszę zaznaczyć właściwe): 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek 

(akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, itp.);  

 oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację 

zadania, którego dotyczy wniosek; 

 zgłoszenie planowanych prac lub pozwolenie na budowę o ile są wymagane. 

UWAGA! Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów. 

 

 

 

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

                   miejscowość, data                                                czytelny podpis Wnioskodawcy 

     

 

   ……………………………………… 

czytelny podpis współwłaściciela/i 

nieruchomości 

 

 

 

 

  


