
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/41/19

Rady Miejskiej w Bojanowie

z dnia 25 stycznia 2019 r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA 

W …………. R.

I. DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
I.1 FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
2. Forma władania nieruchomością:
 własność
 współwłasność
 użytkowanie wieczyste
 trwały zarząd
 stosunek zobowiązaniowy ( np. najem, dzierżawa)……………………………………….
 inny tytułprawny1)………………………………… …………………………………………
I.2 SKŁADAJĄCY WNIOSEK
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
3. Składający wniosek:
 osoba fizyczna
 wspólnota mieszkaniowa
 osoba prawna
 przedsiębiorca
 jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną
 inny podmiot:……………………………………………………
I.3 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa2*

5. Identyfikator: 3)

PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    /    NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    /    REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
I.4 ADRES
·SIEDZIBY (w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną)
·ZAMIESZKANIA (w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną)
6. Kraj 7. Ulica 8. Nr domu 9. Nr lokalu
10. Miejscowość 11. Kod pocztowy 12. Poczta
I.5 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby/zamieszkania 
składającego wniosek
13. Kraj 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu
17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta
II. DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU MIESZKALNEGO / LOKALU  
W KTÓRYM NASTĄPI WYMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA 
EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
II.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI
20. Gmina                                                         Bojanowo
21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu4) 24. Kod pocztowy

63-940
II.2 RODZAJ BUDYNKU OBJĘTEGO WNIOSKIEM
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
25. Rodzaj budynku objętego wnioskiem:
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 budynek mieszkalny wolnostojący niebędący budynkiem wielolokalowym lub jego część
 budynek wielolokalowy lub jego część ( lokal mieszkalny/ lokale mieszkalne)
II.3 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
W BUDYNKU MIESZKALNYM /LOKALU OBJĘTYM WNIOSKIEM
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
26. Informacja czy w budynku mieszkalnego/lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność 
gospodarcza, w tym  działalność prowadzona w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych 
oraz produkcji, przetwórstwa 
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury:
 tak
 nie
II.4 INFORMACJA O POWIERZCHNI BUDYNKU MIESZKALNEGO /LOKALU 
OBJĘTEGO WNIOSKIEM PRZEZNACZONEJ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ:
UWAGA: wypełniają podmioty, które w polu 26 zaznaczyły odpowiedź „tak”
27. Informacja dotycząca powierzchni budynku mieszkalnego/lokalu objętego wnioskiem: 
łączna powierzchnia użytkowa …………….m2

w tym: na prowadzenie działalności gospodarczej …………… m2

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
28. Nowe źródło ogrzewania:
 ogrzewanie gazowe                                                  
 ogrzewanie gazowo- olejowe
 ogrzewanie elektryczne                                               
 ogrzewanie na biomasę
 ogrzewanie węglowe spełniające wymagania normy PN EN 303-5:2012 klasy  V i ekoprojektu 
w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 
IV.INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDOWANEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA 
WĘGLOWEGO
V.LICZBA PIECÓW/ KOTŁÓW WĘGLOWYCH PLANOWANYCH DO LIKWIDACJI
 piec kaflowy - …....... szt.   kocioł C.O.- ……… szt. inne (podać jakie oraz ilość)…………
VI. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY MA BYĆ PRZEKAZANA 
DOTACJA:
29.Nazwa banku:
30.Numer rachunku:

_  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _  -  _  _  _  _
VII. ZAŁĄCZNIKI
UWAGA: należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X”
31. Informacja dotycząca załączników, które zostały załączone do wniosku o udzielenie dotacji:
 dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, a jeżeli to nie jest to właściciel 
to również zgodę właściciela (współwłaścicieli), 
 w przypadku gdy wnioskodawcom jest wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona załączyć do wniosku 
kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na  wymianę dotychczasowego źródła ciepła, 
uchwałę o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umowę 
o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie 
dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez zarządcę.
 Zaświadczenia/oświadczenia/informacje, o których  mowa w paragrafie § 2 ust. 9 4) uchwały Nr 
………………………..
 dokumentację fotograficzną pieca/ kotła węglowego, który będzie podlegał likwidacji,
VIII. OŚWIADCZENIA
32. Oświadczam, że  dotychczasowe źródło ciepła …………………………………(wpisać rodzaj)
 i jest eksploatowane od……………………… (wpisać rok rozpoczęcia eksploatacji)
33. Zapoznałem/am się z  zasadami i trybem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bojanowo 
na dofinasowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach położonych 
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na terenie Gminy Bojanowo określone Uchwałą Nr …………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Bojanowo w celu 
przeprowadzenia procedury udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu miasta na zadanie 
służące wymianie źródła ciepła .
34. Numer telefonu kontaktowego (podanie numeru telefonu jest dobrowolne w celu przyspieszenia kontaktu) 
35. Data 36.  Czytelny podpis (z podaniem imienia 

i nazwiska)

OBJAŚNIENIA

) 1) Przez inny tytuł prawny należy rozumieć korzystanie z nieruchomości na podstawie dowolnego tytułu 
prawnego np. dzierżawa, użyczenie.

) 2) Pełną nazwę należy podać w przypadku podmiotu będącego: wspólnotą mieszkaniową, osobą prawną, 
przedsiębiorcą lub jednostką sektora finansów publicznych będącą gminną lub powiatową osobą prawną. 

) 3) Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi objętymi 
rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi 
podatnikami podatku od towarów i usług; NIP/REGON – w przypadku pozostałych podmiotów 
podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

) 4) Obowiązek załączenia dokumentu dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o dotację stanowiącą pomoc 
de minimis.

* Niepotrzebne skreśli
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