
 
Załącznik nr 1 
do regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji 
celowej na modernizację systemów ogrzewania w ramach 
ograniczania niskiej emisji na  terenie miasta Gorlice  
– dofinansowanych z budżetu Miasta Gorlice przy 
udziale środków zewnętrznych  

 
 

 
WNIOSEK 

 
o udzielenie osobie fizycznej dotacji celowej  

na modernizację systemu ogrzewania w budynku/lokalu mieszkalnym w ramach 

ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Gorlice 

 
1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko  

PESEL   

Nr dowodu osobistego  

Nazwa organu, który wydał dowód osobisty  

Tel. kontaktowy   Adres e-mail1)  

Adres zamieszkania  Miejscowość  

Ulica  Nr domu/lokalu  

Poczta  Kod pocztowy  

 

2. Dane dotyczące budynku/lokalu mieszkalnego mieszczącego się na terenie miasta 
Gorlice, w którym planowana jest modernizacja systemu ogrzewania: 

Rodzaj obiektu (zaznaczyć poprzez postawienie znaku X we właściwym polu) 
 

budynek mieszkalny  
 

 lokal mieszkalny   

Lokalizacja 
 

Ulica  Nr 
domu/lokalu 

 Nr 
ewidencyjny 
działki  

 



Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć poprzez postawienie znaku X we właściwym polu) 
 

Własność   Współwłasność   

Użytkowanie 
wieczyste  

 Współużytkowanie 
wieczyste 

 

Najem   
 

Inne (podać  jakie)  

Opis budynku/lokalu mieszkalnego 
 

Rok budowy  Powierzchnia 
ogółem w m2 

 Powierzchnia 
ogrzewana w m2 

 

budynek/lokal ma ocieplone ściany  
(określić poprzez wpisanie TAK lub NIE) 

 

wymagana jest wymiana okien 
(określić poprzez wpisanie TAK lub NIE) 

 

sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej (opisać)  
 

 

3. Dane dotyczące realizacji zadania - planowanej modernizacji systemu 
ogrzewania: 

 
Opis istniejących źródeł ogrzewania na paliwo stałe planowanych do likwidacji 

 
Rodzaj/typ urządzenia i jego moc 
(w kW) 

 
 

1 

Rodzaj i ilość zużytego paliwa średnio 
w ciągu jednego roku (w tonach) 

 

Rodzaj/typ urządzenia i jego moc 
(w kW) 

 
 

2 

Rodzaj i ilość zużytego paliwa średnio 
w ciągu jednego roku (w tonach) 

 

Rodzaj/typ urządzenia i jego moc 
(w kW) 

 
 

3 

Rodzaj i ilość zużytego paliwa średnio 
w ciągu jednego roku (w tonach) 

 

 
Opis zadania oraz nowego źródła ogrzewania planowanego do zainstalowania 

 
Rodzaj/typ 
urządzenia 

 
 
 

Moc (w kW)  Powierzchnia  
ogrzewana w m2 

 

Planowany termin 
rozpoczęcia 
realizacji zadania 

 Planowany termin 
zakończenia realizacji 
zadania 

 



Opis zakresu rzeczowego prac przewidzianych do wykonania w związku z modernizacją 
systemu ogrzewania (niezbędnych do wykonania celem zapewnienia możliwości użytkowania 
nowego urządzenia grzewczego) oraz czynności formalnych związanych z realizacją zadania 
(uzyskanie stosownych pozwoleń, uzgodnień, itp.) 
 
 
 
 
 
 
 
Sposób przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej po wykonaniu modernizacji 
systemu ogrzewania 

 

Szacunkowa wielkość kosztów realizacji 
zadania o których mowa w §1 ust. 4 
regulaminu2) w zł  

 

 
 

4. Dane dotyczące sposobu przekazania dotacji: 

1. Przelewem na 
konto*   

                                             2. Gotówką w kasie Urzędu  
Miejskiego w Gorlicach* 

 

w razie wyboru opcji 1 wypełnić dwa poniższe wiersze 
Nazwa i adres banku  

 
Numer konta  

 
*zaznaczyć właściwą opcję poprzez wstawienie znaku „X” w kolumnie obok 

 

5. Wykaz dokumentów wymaganych wraz z niniejszym wnioskiem: 

1) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia, oryginał do 
wglądu przy składaniu wniosku) - dokumentem tym może być akt własności, odpis 
z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa najmu, itp. 

2) W przypadku gdy Wnioskodawca jest współwłaścicielem lub współużytkownikiem 
wieczystym nieruchomości należy dołączyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli 
lub współużytkowników wieczystych na wykonanie modernizacji systemu ogrzewania 
w danym budynku/lokalu mieszkalnym oraz na przekazanie dotacji Wnioskodawcy. 

3) W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 
nieruchomości należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie 
modernizacji systemu ogrzewania w danym budynku/lokalu mieszkalnym w sposób 
określony we wniosku. 

4) W przypadku lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym należy dołączyć pisemną 
zgodę administratora budynku na modernizację systemu ogrzewania w sposób określony 
we wniosku.   



5) Oświadczenie Wnioskodawcy, że budynek/lokal mieszkalny, w którym planowana jest 
modernizacja systemu ogrzewania, na realizację której ubiega się o udzielenie dotacji, nie 
jest wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej.  

 
 
 
 
    ……………………………………  …………………………………… 
             (miejscowość i data)                          (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 
 
 
 
Oznaczenia: 
1) Wypełnienie tego pola  nie jest obowiązkowe 
2) Regulamin udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w 

budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Gorlice – 
dofinansowanych z budżetu Miasta Gorlice przy udziale środków zewnętrznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


