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Zaáącznik nr 1 do Regulaminu
udzielania dotacji celowej ze Ğrodków budĪetu Gminy MyĞlibórz
na dofinansowanie kosztów wymiany Ĩródeá ciepáa
......................................., dnia ...................................
(miejscowoĞü)

(data)

Burmistrz MyĞliborza
ul. Rynek im. Jana Pawáa II 1
74-300 MyĞlibórz

Wniosek
o udzielanie dotacji celowej ze Ğrodków budĪetu Gminy MyĞlibórz
na dofinansowanie kosztów wymiany Ĩródeá ciepáa

ProszĊ o przyznanie dotacji celowej ze Ğrodków budĪetu Gminy MyĞlibórz na
dofinansowanie kosztów wymiany Ĩródáa ciepáa w lokalu mieszkalnym / budynku
mieszkalnym*.
1. Dane Wnioskodawcy:
ImiĊ i nazwisko / Nazwa: .............................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................
Nr telefonu: .....................................................
Seria i nr dowodu osobistego, PESEL – dotyczy osób fizycznych*: ..........................................
.......................................................................................................................................................
NIP, REGON – dotyczy wspólnot mieszkaniowych*: ................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Lokalizacja planowanych prac:
MiejscowoĞü: ...............................................................................................................................
Ulica: ..................................................... nr budynku ....................... nr lokalu* .........................
Nr ewidencyjny dziaáki, obrĊb: ....................................................................................................
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Nr ksiĊgi wieczystej lokalu mieszkalnego / budynku mieszkalnego*: ………….……………...
Powierzchnia uĪytkowa obiektu (lokalu mieszkalnego / budynku mieszkalnego*): ………. m²
Tytuá prawny do lokalu mieszkalnego / budynku mieszkalnego*: ..............................................
.......................................................................................................................................................
3. Dane dotyczące przedsiĊwziĊcia (zakres planowanych prac):
Dotychczasowe Ĩródáo ciepáa: .................................................................................
Planowane dziaáania inwestycyjne:
1) demontaĪu starego Ĩródáa ciepáa (rodzaj i moc kotáa w kW): ................................................,
2) zakup i montaĪ nowego Ĩródáa ciepáa:
Ƒ kocioá gazowy o mocy ………. kW,

Ƒ kocioá olejowy o mocy ………. kW,
Ƒ kocioá elektryczny o mocy ………. kW,
Ƒ kocioá wĊglowy co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 o mocy ……….

kW,
Ƒ kocioá na biomasĊ co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 o mocy
………. kW,
Ƒ przyáącze do sieci gazowej,

Ƒ przyáącze do sieci ciepáowniczej,
Ƒ pompa ciepáa.

3) zakup i montaĪ armatury niezbĊdnej do wykonania nowego systemu ogrzewania,
w szczególnoĞci: rury, zawory, pompy, izolacje rurociągów, grzejniki, system odprowadzania
spalin, itp. (wymieniü):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Opis planowanych prac:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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4. Planowany termin rozpoczĊcia prac objĊtych wnioskiem (dzieĔ-miesiąc-rok):
........................................................
5. Planowany termin zakoĔczenia prac objĊtych wnioskiem (dzieĔ-miesiąc-rok):
........................................................
6. Szacowany koszt caáego przedsiĊwziĊcia: ……………………………………..
6. Wnioskowana kwota dotacji: …………………………………..
7. ProszĊ o wypáacenie dotacji przelewem na nastĊpujący rachunek bankowy:
.......................................................................................................................................................
Uwaga:
* niepotrzebne skreĞliü

Do wniosku zaáączam:

Ƒ

peánomocnictwo do reprezentowania wáaĞcicieli lokalu mieszkalnego lub budynku
mieszkalnego w postĊpowaniu o udzielenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie
dotacji (w przypadku, gdy tytuá prawny do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego
przysáuguje wiĊcej niĪ jednemu wáaĞcicielowi)

Ƒ

peánomocnictwo do reprezentowania wáaĞcicieli lokali mieszkalnych, poáoĪonych
w jednym budynku mieszkalnym, posiadających wspólne Ĩródáo ciepáa dla caáej
nieruchomoĞci, w postĊpowaniu o udzielenie dotacji, w tym zawarcia umowy o udzielenie
dotacji
OĞwiadczam, Īe zapoznaáem (am) siĊ z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze Ğrodków
budĪetu Gminy MyĞlibórz na dofinansowanie kosztów wymiany Ĩródeá ciepáa i zobowiązujĊ
siĊ do jego przestrzegania.

...................................................................
(podpis Wnioskodawcy / przedstawiciela Wnioskodawcy)

