WNIOSEK
o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach
mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji w budynkach położonych
na terenie gminy Lubliniec.
1. Informacja o Wnioskodawcy:
- Imię i nazwisko lub nazwa (w przypadku wspólnot mieszkaniowych)
.............................................................................................................................................…………………...
- Adres zameldowania lub siedziby (w przypadku wspólnot mieszkaniowych):
ulica ........................................................................... nr domu .......... nr mieszkania ......………………..…..
kod pocztowy .............…........ miejscowość ..................................... nr telefonu ............………………........
seria i nr dowodu osobistego ............................................ nr NIP..................................…………………........
nr konta bankowego .......................................................................................................…...……………….....
2. Adres przeprowadzonego zadania
a) modernizacji źródła ciepła w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu:
ulica ............................................................. nr domu ............... nr mieszkania ..........………………….........
nr ewid. działki .....................…...kod pocztowy ..........................miejscowość .......…………….......….........
b) termomodernizacja budynku: ulica ............................................................. nr domu ...…………...........
nr mieszkania ............... nr ewid. działki.....................kod pocztowy ...................………………............
miejscowość ................................
3*. Opis modernizowanego źródła ciepła na:
a) ogrzewanie gazowe
b) ogrzewanie paliwem stałym węglowym
c) ogrzewanie elektryczne,
d) ogrzewanie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej
4. Termin wykonania zadania:
a) modernizacji źródła ciepła w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu: ..........…………………................
b) termomodernizacji budynku ................................................………………………………………..........
5. Wysokość nakładów na zadanie:
a) modernizacja źródła ciepła w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu: ..…………………........................
b) termomodernizacja budynku: ..............................................…………………………………………........
6. Wnioskowana kwota dofinansowania:
a) ................................... słownie: .......................................................………………….................................
b) ................................... słownie: .................................................................…………………....................…
Ponadto oświadczam, że:
1. Zapoznałem(am) się z regulaminem dofinansowania w formie dotacji zadań zakresu modernizacji źródła
ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie
gminy Lubliniec.
2. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane i jest użytkowany zgodnie
z przepisami przedmiotowej ustawy.
3. Spełniam wymagania ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2016r. poz. 250 z późn. zm.).
4. Nie posiadam drugiego źródła ciepła w postaci kotła węglowego.
5. Nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb udzielenia
dofinansowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz.
922).

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

....................................
podpis wnioskodawcy

* -właściwe podkreślić
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lublińcu, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec
Do wniosku należy dołączyć załączniki stosowne do dokonanej modernizacji zgodnie z §3 regulaminu dofinansowania w formie dotacji
zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach oraz termomodernizacji budynków położonych na
terenie gminy Lubliniec.

