Załącznik do Regulaminu udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy
Bolesław na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła c.o.

.................................................................
Imię i nazwisko / nazwa
Wnioskodawcy

Bolesław, dnia ..................................
WÓJT GMINY BOLESŁAW

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na:
..................................................................................................................
zlokalizowanym

przy

ul. ............................................

nr

domu/

w
nr

budynku/

lokalu*

lokalu

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

w …………………………………………………… .
1.

Informacja o Wnioskodawcy i stanie prawnym budynku/ lokalu:

Adres i telefon kontaktowy: ..............................................................................................................
............................................................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego, NIP1..................................................................................................
............................................................................................................................................................
Miejsce lokalizacji źródła ciepła c.o. (nr ewidencyjny działki, adres budynku/ lokalu / siedziby*):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Tytuł prawny do dysponowania w/w budynkiem/ lokalem*: ...........................................................
............................................................................................................................................................
Nr konta bankowego (w przypadku gdy dotacja ma być przekazana na konto): ..............................
............................................................................................................................................................
2.

W ramach przedmiotowej inwestycji zobowiązuję się wymontować stare źródło ciepła

typu ...................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
(należy również podać rok produkcji, moc kotła kW, stan techniczny) będące podstawowym
źródłem ciepła w budynku/lokalu i planuję dokonać zakupu i montażu nowego źródła ciepła typu
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3.

Instalatorem będzie: ……………………………………………………………………………

4.

Przewidywany koszt inwestycji: ………………………………………………………………

5.

Wnioskowana kwota dotacji ze środków budżetu Gminy Bolesław:

............................................................................................................................................................
6.

Oświadczam, iż:
1) Stare źródło ciepła jest podstawowym źródłem ciepła c.o. w budynku/ lokalu*.
2) Nie korzystałem(łam) w okresie 10 lat z dotacji Gminy Bolesław na wymianę źródła
ciepła w w/w budynku/ lokalu*.
3) Zobowiązuję się do fizycznej likwidacji starego źródła ciepła (zezłomowania).
4) Zapoznałem(łam) się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Bolesław na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”, przyjętego uchwałą
Nr XXIII/236/2020 Rady Gminy Bolesław z dnia 29 grudnia 2020r. i zgadzam się z jego
postanowieniami.

7.

Do wniosku dołączam dokumenty wymagane w/w Regulaminem.

.............................................................
(podpis Wnioskodawcy)
NIP1 – wpisujemy tylko w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
(przedsiębiorców).

Załączniki do wniosku:
1. Harmonogram rzeczowo – finansowy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego
wniosku.
2. Tytuł prawny do dysponowania budynkiem/lokalem* tj.: .…………………………………...
3. Oświadczenie, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego wniosku *.
4. Oświadczenie o braku korzystania z dofinansowania/dotacji z jakiegokolwiek innego źródła
na ten sam rodzaj inwestycji, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszego wniosku*
5. ……………………………………………………………………………………………………

Objaśnienia:
* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji polegającej na: .......................................................
............................................................................................................................................................

Lp.

Nazwa etapu inwestycji

Planowany
koszt [zł]

Termin realizacji
poszczególnych
etapów

Źródła
finansowania

Razem:
UWAGA: W przypadku zmiany harmonogramu należy ten fakt zgłosić Dotującemu.

Bolesław, dnia .................................

.....................................................
podpis Wnioskodawcy

Załącznik Nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji

.....................................................
Nazwisko i imię / nazwa
Wnioskodawcy
.....................................................
Nazwisko i imię / nazwa Współwłaściciela budynku/lokalu*
Adres: ............................................................................................

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/a ......................................... legitymujący/a się dowodem osobistym
nr i seria ................................................, wydanym przez ..........................................................
oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na realizację przez
Wnioskodawcę

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

inwestycji

polegającej

na

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

Bolesław, dnia ......................................... .

* - niepotrzebne skreślić

….........................................................
podpis Współwłaściciela
budynku/lokalu*

Załącznik Nr 3 do wniosku o udzielenie dotacji

Oświadczenie
Ja

niżej

podpisany/a

...........................................................oświadczam,

że

nie

otrzymałem dofinansowania/dotacji z innego źródła dofinansowania na ten sam rodzaj
inwestycji.

Bolesław, dnia ......................................... ...

….........................................................
podpis Wnioskodawcy

