
WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na wymianę 

starego źródła ciepła na źródło gazowe w budynku mieszkalnym położonym na terenie Gminy 

i Miasta Koziegłowy. 

1. Informacja o Wnioskodawcy: 

Imię .......................................................................... 

Nazwisko ................................................................. 

Pesel…………………………………….…………….. 

Seria i numer dowodu osobistego…………………… 

Adres do korespondencji: 

ulica ............................................................................ nr domu ........................................................  

miejscowość .................................................... tel. ............................................................................. 

2. Adres przeprowadzonej wymiany źródła ciepła: 

ulica ..................................................................... nr domu ................................................................ 

miejscowość ........................................................... nr. ewid. działki ................................................. 

3. Charakterystyka prac: 

nowe źródło ciepła  typ ……………….model…………………………………..,  

rodzaj paliwa ………………………………….. 

moc znamionowa …………………. Kw 

stare źródło ciepła: typ ………………     model…………………………………..,  

moc znamionowa …………………. kW 

4. Termin zakończenia wymiany źródła ciepła 

.................................................................................... 

5. Wysokość poniesionych nakładów za wymianę źródła ciepła…………………………………… 

6. Wnioskowana kwota dofinansowania: ........................................................................................... 

słownie:............................................................................................................................................... 

7. Rachunek bankowy, na który należy przekazać dofinansowanie: 

Nazwa banku ……………..……………………….. 

Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………………… 

Wypłata gotówką  TAK/NIE  (właściwe zaznaczyć) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb udzielenia dofinansowania, 

zostałem/am poinformowany/a  o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych jest 

Gmina i Miasto Koziegłowy Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. 

 

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

(miejscowość, data)                                                                          (podpis Inwestora) 



Załączniki: 

1. Dokument poświadczający, że jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku 

mieszkalnego (np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości, a dla nieruchomości dla na której 

nie została urządzona księga wieczysta - aktualne wypisy z ewidencji budynków, wydane przez 

właściwy organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków); w przypadku nieujawnienia budynku 

mieszkalnego w księdze wieczystej - oświadczenie, że nieruchomość jest zabudowana budynkiem 

mieszkalnym, 

2. W przypadku współwłasności budynku – osoba składająca wniosek załącza oryginał 

upoważnienia/pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich 

pozostałych współwłaścicieli budynku, 

3. Kopię faktury VAT (rachunku) za zakup i zainstalowanie nowego źródła ciepła, zawierający 

informacje obejmujące firmę producenta, typ oraz cenę urządzenia. W przypadku jeżeli na fakturze 

lub rachunku wykazany jest montaż kotła wraz z instalacją lub innymi pracami towarzyszącymi, 

należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez przedsiębiorcę lub dostawcę pozwalający na 

identyfikację poszczególnych wydatków, 

4. Kopię potwierdzenia demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie go np. 

do punktu skupu złomu, 

5. Kopię deklaracji zgodności nowego źródła ciepła z przepisami z zakresu bezpieczeństwa 

produktu, 

6. Opinia kominiarska, 

7. Protokół odbioru instalacji sporządzony przez osobę/jednostkę ze stosownymi uprawnieniami. 

8. Umowa dostarczania gazu. 

      9. Oświadczenie 


