
Ornontowice, dnia.............................

Imię i nazwisko ........................................................................................

Adres zamieszkania .......................................................................................

Adres inwestycji .......................................................................................

(jeżeli jest inny niż zamieszkania)  

Nr telefonu .......................................................................................

Nr PESEL ......................................................................................

Nr NIP lub REGON ......................................................................................

Nr konta bankowego ......................................................................................

WÓJT  GMINY  ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

W N I O S E K

o udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji
dotyczącej zamontowania ekologicznego systemu grzewczego

Po zapoznaniu się z Zasadami udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji,przyjętymi
Uchwałą Rady Gminy Nr XV/116/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 7506 z dnia
23 grudnia 2015 r.), zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji do zakupionego przeze mnie urządzenia grzewczego
o określonych parametrach:

1. Nazwa, typ …..............................................................................................................

2. Producent …..............................................................................................................

3. Moc znamionowa [kW] …..............................................................................................................

4. Rodzaj paliwa …..............................................................................................................

Oświadczam/-my, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że:

1. jestem płatnikiem podatku od nieruchomości (budynku mieszkalnego) i nie zalegam wobec Gminy z jego płatnościami,

2. budynek mieszkalny, w którym zostało zainstalowane urządzenie grzewcze został oddany do użytku,

3. posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, objętą księgą wieczystą nr …................................................................

4. nie zalegam wobec Gminy z opłatami za wodę, ścieki (w przypadku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej)* oraz opłatami

za odbiór odpadów komunalnych.

Budynek był / nie był objęty*  dotacją do ekologicznego urządzenia grzewczego. zgodnie z umową zawartą w dniu …...................

................................................................
podpis wnioskodawcy

W załączeniu przekładam następujące dokumenty:

1. Faktury, rachunki, bądź inne dokumenty wystawione na wnioskodawcę wskazujące cenę zakupu urządzenia grzewczego oraz dokonanie
zapłaty.

2.  Protokół montażu i odbioru urządzenia grzewczego, bądź oświadczenie o montażu urządzenia we własnym zakresie.
3. Świadectwo badania energetyczno-emisyjnego wykonanego przez uprawniony organ, ważne na dzień zakupu kotła – dotyczy

kotłów węglowych.
4.  Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy – dotyczy posiadaczy w ramach ograniczonych praw rzeczowych lub umów.
5.  Decyzja właściwego organu wnioskodawcy, gdy występuje o to inny podmiot niż osoba fizyczna.
6. Pozwolenie/zgłoszenie robót organowi architektoniczno-budowlanemu, protokół odbioru instalacji - jeżeli obowiązujące przepisy tego

wymagają.
7.  Umowa potwierdzającą prawo do korzystania z lokalu – dotyczy wynajmowanych budynków/lokali.
8. Pisemna zgoda współwłaścicieli budynku ze wskazaniem sposobu pobrania przyznanego dofinansowania – nie dotyczy gdy

współwłasność obejmuje co najmniej połowę budynku.


