...................................................................
Imię i nazwisko / nazwa*

Leśnica, dn. ………………….

...................................................................
Adres zameldowania / siedziba*

...................................................................
Seria i nr dowodu osobistego / REGON*

Burmistrz Leśnicy
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica

................................../...............................
PESEL

NIP*

...................................................................
Nr telefonu kontaktowego

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na zmianę systemu grzewczego
Proszę o udzielenie dotacji na zmianę systemu grzewczego w budynku nr ……. położonym w ..................
………………….……….………… (działka numer ............ karta mapy ............ KW..................................... ).
1. Oświadczam, że:
a) jestem właścicielem / współwłaścicielem* ww. nieruchomości1;
b) zapoznałem/zapoznałam* się z Uchwałą Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja
2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na
dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych i zobowiązuję się do jej przestrzegania;
c) zamierzam zakupić i zainstalować przez uprawniony podmiot, fabrycznie nowe, kompletne
w rozumieniu funkcjonalnym urządzenie grzewcze (źródło ciepła):
 na paliwo stałe (w tym w szczególności przeznaczonych do spalania biomasy) posiadające
odpowiedni atest energetyczno-ekologiczny w klasie A lub równoważnej,
 gazowe,
 olejowe (opalane wyłącznie lekkim olejem opałowym),
 elektryczne,
 pompę ciepła*;
d) zmianę systemu grzewczego zamierzam zrealizować w terminie od …………..….. do ………..……..;
e) przewidywany koszt zakupu i zainstalowania urządzenia wyniesie …………..…. zł;
f) w budynku objętym wnioskiem zainstalowano / nie zainstalowano* podstawowy system grzewczy,
który spełnia / nie spełnia* kryteriów ekologicznych określonych w ww. uchwale;
g) w budynku objętym wnioskiem zainstalowano / nie zainstalowano* inny - dodatkowy system
grzewczy, który spełnia / nie spełnia* kryteriów ekologicznych określonych w ww. uchwale;
h) w budynku objętym wnioskiem zainstalowano / nie zainstalowano* jedno urządzenie grzewcze na
drewno typu kominek, który służy do ogrzewania kilku / jednego* pomieszczeń(nia)* i posiada/nie
posiada wodną lub powietrzną instalację rozprowadzania ciepła do pozostałych pomieszczeń.
i) otrzymałem/nie otrzymałem* dotacje lub inne formy dofinansowania z innych źródeł na pokrycie
przedsięwzięcia opisanego we wniosku w wysokości ………… zł.
2. Nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:
......................................................................................................................................................................
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości, w której będzie zlokalizowana
przedmiotowa inwestycja przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Leśnicy w celu stwierdzenia
wiarygodności danych przedstawionych we wniosku oraz realizacji i zakończenia przedsięwzięcia.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania.
*niepotrzebne skreślić.

..................................................................
/podpis wnioskodawcy/

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej
wnioskiem
1

