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..................................., dnia ................................ 
 

 

W N I O S E K 
 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie inwestycji służących 
ochronie powietrza, polegającej na wymianie w 2021 r. starego systemu ogrzewania na nowy 
system ogrzewania /montażu kolektorów słonecznych / termomodernizacji w budynkach  lub 

lokalach* na terenie Gminy Kadzidło. 

 
 

1. Dane wnioskodawcy: 
 
Imię i nazwisko/ nazwa: 
................................................................................................................................................................................... 
 
Adres zamieszkania/siedziby: 
................................................................................................................................................................................... 
 
Pesel/NIP/Regon/nr KRS: 
................................................................................................................................................................................... 
 
Telefon kontaktowy:  ................................................................................................................................................ 
 
2. Dane dotyczące budynku/lokalu: 
 
Budynek / lokal * położony jest: 
 
Na działce nr ewid.: ................................................ obręb ....................................................................................... 
 
w miejscowości ........................................................... nr budynku ......................... nr lokalu ................................,   
 
ul. ..................................................................., powierzchnia podlegająca zmianie sposobu ogrzewania .......... m2 

 
tytuł prawny do nieruchomości: własność/ współwłasność/użytkowanie wieczyste/najem/ 
 
inne* (jakie?) ................................................................................................................................ 
 

3. Inwestycja będzie polegała na: 
a) wymianie systemu ogrzewania:  

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

(opisać istniejący rodzaj ogrzewania przed wymianą) 

na ogrzewanie 

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

 (podać szacunkowy koszt zadania oraz rodzaj ogrzewania po wymianie: typ, model, cena brutto, rodzaj paliwa, itd.) 

 
b) montażu kolektorów słonecznych 

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

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

 (podać szacunkowy koszt zadania oraz powierzchnię instalowanych kolektorów) 
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c) termomodernizacji budynku/lokalu  
 

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

................................................................................................................................................................................... 
(podać szacunkowy koszt zadania oraz zakres planowanych prac termomodernizacyjnych np.: wymiana okien, docieplenie 
przegród) 

 

4. Wysokość wnioskowanego dofinansowania (nie więcej niż 5 000,00 zł): 

Wnioskuję o dofinansowanie w wysokości ………………………………………… zł brutto  

(słownie:……………….......................................................................................................................................). 
 

Oświadczam, że: 

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4,  
07-420 Kadzidło zgodnie z Klauzulą informacyjną w celu realizacji zadania objętego wnioskiem; 

2) zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kadzidło na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła, montażu kolektorów 
słonecznych, termomodernizacji w budynkach/lokalach na terenie Gminy Kadzidło; 

3) posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością; 

4) budynek/lokal posiada zainstalowany „stary” system ogrzewania na paliwo stałe niespełniający wymagań 
ekoprojektu  - wymagane w przypadku wniosku o dotację na zmianę systemu ogrzewania*; 

5) zostanie przeprowadzona trwała likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania (wszystkich dotychczas 
służących ogrzewaniu pieców, kotłów opalanych węglem lub koksem) do dnia złożenia dokumentów 
będących podstawą rozliczenia dotacji - wymagane w przypadku wniosku o dotację na zmianę systemu 
ogrzewania*; 

6) przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku może nastąpić wyłącznie w okresie wskazanym 
w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kadzidło, 

7) przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji; 

8) oświadczam, iż w przypadku otrzymania dotacji, nie będzie ona pokrywać wydatków finansowanych przez 
inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania). 

 

Załączniki do wniosku: 

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/lokalem lub odpis z księgi 
wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; 

2) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności, współużytkowania wieczystego lub 
innych form wspólnego władania nieruchomością -zgodę wszystkich uprawnionych*; 

3) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli 
jest wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane*; 

4) dokumentacja fotograficzna przed realizacją zadania istniejącego systemu ogrzewania - wymagane 
w przypadku wniosku o dotację na zmianę systemu ogrzewania*; 

5) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis -dokumenty i informacje określone w § 8 Regulaminu 
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kadzidło*. 

 

 

 

..........................................................................  
(podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej) 

 
* niepotrzebne skreślić 


