
Załącznik  nr 1  

                                                                                           Zarządzenia Nr  45   /2018 

                                                                                           Wójta Gminy Masłów 

                                                                                                 z dnia    28   marca  2018 r. 

 

 

Masłów……………………….. 

 

Nr sprawy:........................................ 

(wypełnia urząd) 

 

WNIOSEK 

 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła 

 

1. Wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi  na nowoczesne źródła ciepła*:  

 

      kotły gazowe, 

      kotły olejowe,  

      urządzenie grzewcze elektryczne zamontowane na stałe w budynku, 

      kotły opalane paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym  

      instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi    rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

      w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe  

 

2. Instalacja  źródła ciepła w budynkach mieszkalnych nowo wybudowanych*: 

 

        kotły gazowe, 

        kotły olejowe,  

         urządzenie grzewcze elektryczne zamontowane na stałe w budynku,  

        kotły opalane paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym  

       instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi    rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

       w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe  
 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

 

1. Nazwisko, imię ………………………………………………………………………………… 

 

2. PESEL………………………………………………………………………………………….. 

 

Seria i numer dowodu osobistego................................................................................................. 

 

3. Telefon / e-mail /fax………………………………………………………………………….. 

 

4. Adres zamieszkania:  

Miejscowość........................................................... 

Ulica ………………………………………….Nr domu……………………………………….. 

Kod pocztowy…………………………….. 

5. Adres do korespondencji: 

Miejscowość........................................................... 

Ulica ………………………………………….Nr domu……………………………………….. 

Kod pocztowy…………………………….. 

 

6. Tytuł prawny do nieruchomości: 

 

       

              



własność 

 

Załączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  lub dokument 

potwierdzający prawo do nieruchomości.    

     Współwłasność 

 

 Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności 

wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem zgodę  

współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji.  

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.    

     inne  

Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku innego prawa niż 

własność / współwłasności wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym 

wnioskiem również zgodę właściciela (współwłaścicieli) budynku na realizację zadania. Oświadczenie 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.   

 

II. LOKALIZACJA  ZADANIA planowanego do wykonania w roku ……….. 

 

Miejscowość........................................................... 

Ulica ………………………………………….Nr domu………………………………………. 

Kod pocztowy…………………………….. 

Nr  działki………………..Obręb………………………… 

 

III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA planowanego do wykonania w ……roku. 

 

1. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania………………………….zł 

2. Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła ………………………………………….. 

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

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

3. Rodzaj obiektu…………………………………………………………….. 

 

IV. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA 
 

1. Data rozpoczęcia:……………………………………………………….. 

2. Data zakończenia……………………………………………………….. 

 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym 

wnioskiem: 

 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. 

2. Zgodę  współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie i podpisanie umowy o udzielenie dotacji. 

3. Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy Masłów. 

 

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, które Wnioskodawca zobowiązuje się  przedłożyć (w 

przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku) po wykonaniu zadania 

zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej. 

□ wniosek refundację wydatków wymiany źródła ciepła, 



□  opłaconą fakturę VAT lub rachunek   na zakup i montaż nowego źródła ciepła wystawione 

na wnioskodawcę (w przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w 

celu uwierzytelnienia)  

  □ potwierdzenie dokonania płatności, 

  □ zestawienie  kosztów zrealizowanego zadania, 

□ protokół montażu, protokół odbioru technicznego  sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a 

wykonawcą robót, potwierdzony przez instalatora/kierownika robót  posiadającego 

odpowiednie uprawnienia, 

□ dokumenty techniczne, certyfikaty potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła 

ciepła z podanymi we wniosku, potwierdzone przez instalatora/kierownika robót  

posiadającego odpowiednie uprawnienia, 

□   protokół demontażu  pieca na paliwa stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót 

lub oświadczenie o samodzielnym demontażu/ trwałym odłączeniu kotła (w sytuacji gdy tej 

pracy nie wykonuje firma zewnętrzna) w tym karta przekazania odpadu,  

□ protokół kominiarski. 

 

VII.  OŚWIADCZENIE: 
 

1. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) –dla 

potrzeb udzielania dotacji. 
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w miejscu planowanej realizacji Zadania przed 

podpisaniem umowy oraz oględzin wykonania i funkcjonowania zadania po zakończeniu jego realizacji 

pod kątem jego zgodności z umową o udzielenie dotacji na dofinansowanie Zadania. 

3.  Znana jest mi treść uchwały Rady Gminy Masłów w  sprawie  zasad i trybu udzielania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Masłów na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia 

zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Masłów  (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 

dnia 13 marca 2018 r.  poz. 1000), 
4. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji celowej, 

o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Gminę Masłów. 

 

 

 

,.                                                                  

 
………………………………………………… 

                                                                                                                                                                           Podpis Wnioskodawcy/ów  

…………………………………………………………. 

      Miejscowość i data złożenia wniosku 

* zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 


