
 

 
 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ W RAMACH PROGRAMU OGRANICZENIA 

NISKIEJ EMISJI DLA GMINY MIEDŹNA 

 
 DANE WNIOSKODAWCY 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 □ Osoba fizyczna                          □ Osoba prawna                                  □ Przedsiębiorca      

□ Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ Właściciel                                 □ Współwłaściciel                                  

Imię i nazwisko / Pełna nazwa 

 

 

PESEL REGON (nie dot. osób 

fizycznych) 

NIP (nie dot. osób fizycznych) 

 
  

Dane identyfikacyjne osoby umocowanej do reprezentacji (nie dot. osób fizycznych) 

Imię i nazwisko Podstawa reprezentacji 

 

 

 

2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY ORAZ DANE KONTAKTOWE 

 Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

 

   

Poczta Kod pocztowy nr telefonu (nieobowiązkowe) 
adres e-mail 

(nieobowiązkowe) 

 

 

   

ADRES BUDYNKU MIESZKALNEGO, W KTÓRYM NASTĄPI WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 Miejscowość Ulica Nr domu / mieszkania 

 

 

  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OBECNYM SYSTEMIE OGRZEWANIA 

Rodzaj kotła 

(np. węglowy zasypowy, 

węglowy retortowy, gazowy...) 

Moc kotła 

[kW] 

Rok 

produkcji 

kotła 

Ilość wykorzystanego 

paliwa w ostatnich 12 

miesiącach 

[m3 lub Mg] 

Powierzchnia 

ogrzewana budynku 

[m2] 

 

 

    

Wnioskuję o przyznanie dotacji na: 

 
□ zakup i montaż automatycznego kotła węglowego klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 

 □ zakup i montaż kotła gazowego 



Czy w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza? 

□ NIE □ TAK powierzchnia ogrzewana przeznaczona pod prowadzenie działalności gospodarczej 

wynosi ………… m2 

Niniejszym oświadczam, że: 

1. Jestem właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego, w którym ma zostać dokonana wymiana 

starego źródła ciepła. 

2. Budynek mieszkalny jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

3. Budynek mieszkalny posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła, 

4. Budynek mieszkalny nie posiada drugiego źródła ciepła w postaci kotła węglowego zasypowego wpiętego w 

instalację centralnego ogrzewania, 

5. Zapoznałem/am się z treścią zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu 

ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miedźna, znam i akceptuję warunki w nich zawarte. 

Przyjmuję ponadto do wiadomości, iż: 

1. dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

2. administratorem danych osobowych jest Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43 – 227 Miedźna; 

3. moje dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy dotacji i rozliczenia środków pochodzących z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; 

4. mam  prawo  dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania 

danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Miejscowość i data Podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

1. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych 

współwłaścicieli budynku mieszkalnego;  

2. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – jeżeli dotyczy; 

3. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis 

w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających 

go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie 

oraz pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie – jeżeli dotyczy; 

4. Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przestawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z 

późniejszymi zmianami) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 

informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz. U. z 2010 r., nr 121, poz. 810)- jeżeli dotyczy; 

 


