
Załącznik nr 1 do regulaminu 
wzór wniosku 
 

W N I O S E K 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Gorlice na modernizację systemu ogrzewania 
w budynku/lokalu* mieszkalnym mieszczącym się na terenie Gorlic 

 
DANE WNIOSKODAWCY 

 

1. Imię, nazwisko 

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

2. PESEL 

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

3. Nr dowodu osobistego 

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

4. Adres zamieszkania 

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

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

5. Adres do korespondencji 

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

6. Telefon kontaktowy/e-mail 

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

7. Tytuł prawny do nieruchomości 

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

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA 

1. Lokalizacja budynku/lokalu* w którym planowana jest modernizacja systemu ogrzewania 

(ulica, nr budynku); 

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

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

2. Rok budowy w/w budynku/lokalu*; 

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

3. Istniejące źródła ogrzewania w w/w budynku/lokalu* (rodzaj, ilość); 

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

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

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

4. Źródła ogrzewania planowane do trwałej likwidacji (rodzaj, ilość); 

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

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

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



5. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu* ; 

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

6. Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ogrzewania; 

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

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

Moc planowanego do zainstalowania źródła ogrzewania; 

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

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA MODERNIZACJI 

Data rozpoczęcia; 

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

Data zakończenia (nie później niż do 30 października roku w którym składany jest niniejszy 

wniosek); 

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

SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI 

a. przelewem na konto nr 

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

b. jeżeli nie wpisano konta, przyjmuje się: gotówką w kasie. 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ 

Z NINIEJSZYM WNIOSKIEM zgodnie z wymogami regulaminu: 

1) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem, oryginał do wglądu), 

2) jeżeli nieruchomość nie jest własnością Wnioskodawcy - dodatkowo zgoda właściciela na 

wykonanie modernizacji przez Wnioskodawcę w sposób określony we wniosku*, 

3) jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność - zgoda współwłaściciela na wykonanie 

modernizacji przez Wnioskodawcę w sposób określony we wniosku*, 

4) w przypadku lokalu mieszkalnego – zgoda administratora budynku na wykonanie 

modernizacji przez Wnioskodawcę w sposób określony we wniosku*. 

* niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej na 

modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice – dofinansowanych z budżetu 

Miasta” oraz że przed realizacją modernizacji systemu ogrzewania dopełnię wszystkich 

formalności wynikających z przepisów prawa z tym związanych. 

 

…………………………….       …………………………… 

(miejscowość, data)        (podpis Wnioskodawcy) 


