
 

Wniosek  o przyznawanie dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i urządzeń grzewczych 
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

I. Dane Wnioskodawcy:
1. Nazwisko, imię: ………………………………………..
2. PESEL: …………………………………………………
3. Telefon/fax …………………………………………….
4. Email: …………………………………………………..
5. Adres zamieszkania:

a) Miejscowość …………………………………………..
b) Nr domu/ lokalu ……………………………………….
c) Kod pocztowy …………………………………………
d) Poczta ………………………………………………….
e) Adres do korespondencji: ………………………………

II. Miejsce Inwestycji
1. Miejscowość …………………………………………….
2. Nr domu/Nr lokalu ………………………………………
3. Kod pocztowy …………………………………………
4. Nr ewidencyjny działki ………………………………..
5. Nr księgi wieczystej ……………………………………

III. Tytuł prawny do nieruchomości
□ własność □ współwłasność □ użytkowanie wieczyste     

IV. Rodzaj budynku
□ budynek jednorodzinny □ budynek wielolokalowy

V. Przeznaczenie Budynku/Lokalu
□ mieszkalne □ mieszkalno-usługowe

VI. Charakterystyka Inwestycji
1. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania, modernizacja instalacji centralneg ogrzewania

oraz wykonanie przyłącza gazu:
a) □ kocioł gazowy o mocy …….. kW □ kocioł na biomasę o mocy ……… kW
b) □ modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
c) □ wykonanie instalacji gazowej

2. Liczba  kotłów/  urzadzeń  grzewczych  na  paliwo  stałe  planowanych  do  trwałej  likwidacji  
………..…… sztuk o mocy ………….. kW

3. Średnia ilość zużywanego węgla na sezon grzewczy …………….. ton/rok.
4. Rok oddania budynku do użytkowania ……………………….
5. Przeprowadzono termomodernizację lokalu: □TAK □NIE
6. Źródło ciepła (kocioł/ urządzenie grzewcze):



 
□ jedno źródło ciepła dla całego budynku
□ mieszkanie/lokal posiada własne źródło ciepła

7. Rodzaj ogrzewania:
□ instalacja c.o. (instalacja rozprowadzająca, grzejniki)
□ źródło ciepła w pokojach (piece kaflowe, metalowe, piece akumulacyjne elektryczne, inne)

8. Planowany termin realizacji inwestycji (miesiąc, rok)
rozpoczęcie: …………….. zakończenie: ……………....

VII. Wykaz dokumentów przedkładanych razem z wnioskiem (dokumenty wymagane)
1. Oświadczenie,  że  w  budynku  mieszkalnym  posadowionym  na  nieruchomości  gruntowej

stanowiącym  część  składową  tej  nieruchomości,  budynku  mieszkalnym  trwale  z  gruntem
związanym lub części takiego budynku (lokal mieszkalny) - które z mocy przepisów szczególnych
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności - nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

2. W przypadku, jeśli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązuje się Inwestora
do przedłożenia zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis.

3. Aktualny  odpis  z  księgi  wieczystej  (w  przypadku  księgi  elektronicznej  wystarczające  jest
wskazanie numeru elektronicznej  księgi  wieczystej).  W razie braku księgi wieczystej  lub braku
informacji o budynku w księdze wieczystej wymagane jest oświadczenie właściciela nieruchomości
gruntowej potwierdzające zabudowanie budynkiem mieszkalnym.

4.  Pisemne oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości posiadających ponad połowę udziałów we
współwłasności, o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji. 

5. Oświadczenie,  że  wskazana  nieruchomość  jest  użytkowana  zgodnie  z  przepisami  Prawa
budowlanego.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania dofinansowań na wymianę kotłów  
i  urządzeń  grzewczych  w  indywidualnych  gospodarstwach  domowych  na  terenie  Gminy  Dobra  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

……………………………
Podpis Wnioskodawcy


