
       Zał. Nr . 1 do Ogłoszenia  

                                                                                                 z dnia 15 stycznia 2020 r.  

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE  

dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia służące ochronie 

powietrza obejmujące trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na podstawie 

Uchwały NR XLIII/661/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018r. 

I. Dane wnioskodawcy 

1. Nazwisko, Imię:…………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………… 

3. Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………………………… 

4. Telefon:…………………………………………. 5. E-mail:…………………………………………………… 

II. Dane pełnomocnika 

1. Nazwisko, Imię:…………………………………………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………… 

3. Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………………………… 

4. Telefon:…………………………………………. 5. E-mail:………………………………………………….. 

III. Lokalizacja zadania 

Adres nieruchomości:…………………………………………………………………………………………. 

Rodzaj nieruchomości*: jednorodzinna / wielorodzinna                                    *niepotrzebne skreślić 

IV. Charakterystyka zadania 

Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania: 

□ pompa ciepła 

□ ogrzewanie gazowe poprzez podłączenie do sieci gazowej 

□ ogrzewanie gazowe (indywidualne zbiornikowe) 

Opis: ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  

Informacja o rodzaju istniejących w nieruchomości źródłach ciepła: ……………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 



V. Przyłącze sieci gazowej 

      □ w nieruchomości                        □ w granicy działki                            □ brak przyłącza 

Powierzchnia budynku/lokalu ogrzewana likwidowanymi piecami/kotłowniami na paliwa stałe: ………. m
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Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji:                                               .……...szt. 

Liczba kotłowni na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji:                                             ……….szt. 

VI. Planowany termin zakończenia zadania: …………………………………………. 

VII. Wnioskowana kwota dotacji oraz łączny koszt przedsięwzięcia 

Wnioskowana łączna kwota dotacji: ………………………………….zł, w tym: 

1) ……………. zł na wykonanie podłączenia do sieci gazowej; 

2) ……………..zł na zakup i montaż kotła lub pieca gazowego; 

3) ……………..zł na zakup i montaż pompy ciepła. 

Łączny koszt przedsięwzięcia: …………………………….………..zł. 

VIII. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie 

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………… 

Właściciel rachunku: ………………………………………………………………………….. 

Załączniki do wniosku: 

□ dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 

□ pozwolenia, zezwolenia, zgody, decyzje i opinie 

□ informacje o nowym urządzeniu 

□ zgoda wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości 

 

 

    data:….…………………..…………..          podpis wnioskodawcy:..………………………………………. 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Regulaminu udzielania dotacji celowych  

z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza stanowiący 

załącznik do Uchwały NR XLIII/661/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2018r. 

 

 

                                                                         data i podpis 

 


