
nr wniosku................................ 
/nadaje Urząd/ 

WNIOSEK 
 
o udzielenie dotacji celowej w oparciu o zapisy uchwały nr XVI/232/2016 Rady Miasta 

Wisła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł 

ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła 

 
Proszę o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła w nieruchomości zlokalizowanej                  

w Wiśle przy ulicy………………………………………………………………………………… 

(podać dokładny adres nieruchomości objętej wnioskiem). 

 
1.  Właściciel nieruchomości (w przypadku kilku właścicieli należy pisać dane osobowe 

wszystkich właścicieli): 

1) Imię i Nazwisko ..................................................................................................... 

 Adres zameldowania: 

    ulica ............................................................... nr domu ........................................... 

    kod pocztowy ....................... miejscowość  ............................................................                

nr telefonu .......................................... 

    seria i nr dowodu osobistego.................................................................................... 

 PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ NIP***  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 Inwestor jest przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

 

2) Imię i Nazwisko ..................................................................................................... 

 Adres zameldowania: 

    ulica ............................................................... nr domu ........................................... 

    kod pocztowy ....................... miejscowość  ............................................................                          

nr telefonu .......................................... 

    seria i nr dowodu osobistego.................................................................................... 

 PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ NIP***  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 Inwestor jest przedsiębiorcą: TAK / NIE* 

2.  Informacja o nieruchomości objętej wnioskiem: 

     ulica ............................................................ nr domu ............................................... 

nr ewidencyjny działki ................................................................... 

nr księgi wieczystej ........................................................................... 

Powierzchnia budynku wynosi :...............................................m2. 

 Inwestor prowadzi działalność gospodarczą na terenie nieruchomości:  

   TAK / NIE* 

3.  Charakterystyka inwestycji: 

      - stare źródło ciepła (podać wiek pieca, rodzaj paliwa):    

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

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



 - nowe źródło ciepła: 

 kocioł węglowy retortowy (ekogroszek)*  

 kocioł retortowy na biomasę (pelety)*  

4.  Planowany termin dokonania prac objętych wnioskiem: 

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

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulamin udzielenia dotacji celowej                          

ze środków budżetu Miasta Wisła na wymianę źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych na terenie Miasta Wisła (załącznik do uchwały nr XVI/232/2016 Rady 

Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016 r.) i  zobowiązuję się do jego przestrzegania.   

Ponadto oświadczam: 

1. Jestem świadomy, że dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną 

w w/w uchwale, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu środków na ten cel                          

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                           

w Katowicach. 

2. W przypadku niezakwalifikowania niniejszego wniosku do dotacji w roku bieżącym 

wyrażam zgodę na jego przesunięcie na rok następny. 

3. Ja,   niżej    podpisany działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 

926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Urząd Miejski w Wiśle w celach związanych z udzieleniem dotacji oraz jej 

rozliczeniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 

 
Kwotę dofinansowania proszę przekazać na następujący numer rachunku bankowego: 

 
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __  

 
 
 

.............................................. dnia ...............................  
 
 

    ..................................... 
                                 podpis wnioskodawcy** 
*niewłaściwe skreślić 
**W przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością, na wniosku wymagane są podpisy wszystkich 
współwłaścicieli! 
*** Dotyczy przedsiębiorców 
 
Załączniki: 

Dokument poświadczający, że jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu                                 
(w szczególności odpis z księgi wieczystej nieruchomości lub umowę przeniesienia własności), w przypadku 
nieujawnienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu w księdze wieczystej lub w umowie 
przeniesienia własności - oświadczenie, że nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym lub lokalem. 
 
Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis (dotacji) ma obowiązek przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy 
de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311z późn. zm.). 

3) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie lub oświadczenie                  
o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie w bieżącym roku podatkowym                      
i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie. 

 


