
Załącznik Nr 1 do Regulaminu           

I ETAP 

Czernica, dnia  ..............................................  

 

Wójt Gminy Czernica  

ul. Kolejowa 3  

55-003 Czernica 

 

WNIOSEK 

o udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 

2022, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia 

grzewcze  

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko:  …………………………………….…….. ………………………………………… 

2. PESEL……………….........................………………………………………………………………… 

3. Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………................…… 

4. Telefon …………………………………………………………………..................................……… 

5. Adres zamieszkania:  

  a) Miejscowość: ............................................................................. kod pocztowy: ........................... 

  b) Ulica: ............................................................................................................................................ 

6. Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny niż zamieszkania):  

  a) Miejscowość: ............................................................................. kod pocztowy: ........................... 

          b) Ulica: ............................................................................................................................................ 

7. Tytuł prawny do nieruchomości: 

□ własność   

□ współwłasność  

□ użytkowanie wieczyste 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA  

1. Nazwisko i Imię ………………………………………………………………………………………… 

2. PESEL ...………………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon …………………………………………………………………………………………………  

(w przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien złożyć wraz z niniejszym wnioskiem również 

pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Od obowiązku uiszczania ww. 

opłaty skarbowej są zwolnieni: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo) 



III. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO NIEEKOLOGICZNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

Adres nieruchomości Rodzaj obecnego źródła ciepła 
Ogrzewana 

powierzchnia 

(w m²) 

Masa paliwa 

zużywanego w 

ciągu roku  

(w tonach) 

 □    kocioł węglowy   

□    kocioł na ekogroszek 
  

□    kocioł na pellet 
  

□    kominek 
  

□    inne* (wpisać jakie) ...................................... 

 

  

 

IV. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO EKOLOGICZNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

Źródło podstawowe 
(zaznaczyć właściwe) 

Moc źródła 

podstawowego w (kW)
1) 

Źródło dodatkowe 
Moc źródła dodatkowego 

w (kW)
1) 

□    kocioł gazowy    

□   kocioł na lekki olej opałowy 
 

□   piec zasilany energią 

  elektryczną 

 

□   pompa ciepła 
 

1) Moc źródeł ciepła należy podać wg specyfikacji technicznej urządzeń, instrukcji lub danych zamieszczonych przez producenta na 

tabliczce znamionowej jeśli takie dane są na etapie wniosku dostępne. 

 

V. LOKALIZACJA ZADANIA , TERMIN REALIZACJI ZADANIA  

a) Numer działki .................................., miejscowość: ..................................................................... 

b) Planowana data rozpoczęcia zadania: .…....................................................................................... 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI - ETAP I 

1. Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku: wypis z rejestru gruntów 

lub odpis z księgi wieczystej (wydany nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku). 

2. Oświadczenia wnioskodawcy – załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

3. Pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości na rozliczenie dotacji przez jednego, wskazanego 

imiennie współwłaściciela, posiadającego odpowiednie pełnomocnictwo - załącznik Nr 3 do Regulaminu  

(jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność). 

 

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

( data i podpis Wnioskodawcy) 


