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WNIOSEK  
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krapkowice na realizację  

inwestycji polegającej na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne. 

   

 

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy (imię i nazwisko właściciela mieszkania/ budynku mieszkalnego,  

a w przypadku współwłasności imiona i nazwiska współwłaścicieli lub nazwa wspólnoty mieszkanio-

wej*):…………………………………………...……………………………………...…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………........................................... 
 

2. Seria i numer dowodu osobistego, PESEL (osoby fizycznej)/ NIP, REGON (wspólnoty 

mieszkaniowej): …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania umowy z Gminą wraz ze  
wskazaniem zajmowanych  przez  nie stanowisk – w przypadku wspólnoty mieszkaniowej 

prosimy podać imiona i nazwiska członków zarządu wspólnoty wskazanych do zawarcia umowy dotacji: 
…………….……………………….…………………...…………………………………………………………………….…  
……………………………………………………………………………………..….………………………….…………..…
………………………………………………...….................................................................................. 

 

4. Adres zamieszkania/siedziby i nr telefonu oraz adres e-mail Wnioskodawcy: 
……………………………………………………………………………………..………………………….…………………
……………………………………………..…...................................................................................... 

 

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (niezbędny do zawarcia 

umowy dotacji, a w następstwie przekazania środków): 

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

6. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Wnioskodawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(Wypłata dotacji rodzi u dotowanego obowiązek podatkowy i uzyskaną kwotę należy uwzględnić  
w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku, gdy wypłacona dotacja będzie stanowić dochód więcej 
niż jednej osoby, należy podać imiona i nazwiska tych osób oraz procentowy podział dotacji do opodat-
kowania między te osoby, a także nazwy i adresy Urzędów Skarbowych, jeśli nie jest to ten sam Urząd) 

7. Dokładny adres przeprowadzanej inwestycji (jeżeli jest inny niż podany w pkt 4): 
……………………………………………………………………………………..….………………………………………… 

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

8. Ilość węgla, którego zużycie zostanie wyeliminowane w wyniku zakupu i montażu 
ekologicznego źródła ogrzewania (podać w tonach/rok):  ..……………................................... 
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9. Określenie przedmiotu inwestycji i jej szacunkowych kosztów: 
 

1. 2.  3.  

Rodzaj urządzenia/instalacji 
Moc zainstalowana 

(kW) 

Szacowane koszty  

zakupu i montażu 

[zł] 

kocioł opalany biomasą   

kocioł gazowy   

ogrzewanie elektryczne   

kocioł olejowy   

kocioł opalany ekogroszkiem, który 
nie posiada dodatkowego rusztu lub 
elementów umożliwiających jego za-
montowanie, wyposażony jedynie w 
ślimakowy podajnik paliwa 

  

podłączenie do centralnej sieci  

ciepłowniczej 
  

 
10. Powierzchnia użytkowa mieszkania/budynku mieszkalnego* wynosi: ……….…..m2. 

 

11. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia (dzień/miesiąc/rok): ………………………………… 

(termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia powinien być zgodny z datą protokołu odbioru, jeśli był  

sporządzony, a w pozostałych przypadkach należy przyjąć datę wystawienia faktury lub innego  
dokumentu potwierdzającego realizację przedsięwzięcia noszącego najpóźniejszą datę) 

 

12. Załączniki do wniosku i informacje dodatkowe: 
1) kopia dokumentu tożsamości określonego w pkt 2 wniosku – oryginał należy okazać 

pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w dniu podpisywania umowy 
dotacji; 

2) potwierdzenie prawa władania lokalem mieszkalnym/budynkiem mieszkalnym –  
numer Księgi Wieczystej …………………………..………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………............................................. 
Inny dokument - jeśli nieruchomość nie ma Księgi Wieczystej - …………………..……………. 
…………………………………………………………………………………………... (prosimy podać rodzaj               

dokumentu np. akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, a następnie okazać jego oryginał pracownikowi 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w dniu podpisywania umowy dotacji, w przypadku najmu  
budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego – pisemną zgodę właściciela na wymianę węglowego 
źródła ogrzewania na ekologiczne); 
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3) uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej o wyrażeniu zgody na wymianę węglowego  
źródła ogrzewania na ekologiczne oraz o reprezentowaniu wspólnoty;  

4) zdjęcie obecnego źródła ogrzewania przewidzianego do wymiany.  
 

 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałem/am się z „Regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 

Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych  
źródeł ogrzewania na ekologiczne” zwany dalej „Regulaminem”,  zobowiązuję się  
do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji  
inwestycji po jej wykonaniu oraz w okresie 3 lat od daty montażu. 

2. Dotacja dotyczy ekologicznego źródła ogrzewania służącego wyłącznie zaopatrzeniu  
w ciepło lokalu mieszkalnego/budynku mieszkalnego*, w którym nie jest prowa-
dzona/zarejestrowana działalność gospodarcza. 

lub 
Budynek/lokal, w którym zainstalowano ekologiczne źródło ogrzewania służy  
jednocześnie celom mieszkaniowym i prowadzeniu działalności gospodarczej, ma ……… 
m2 powierzchni, w tym powierzchnia mieszkaniowa stanowi ……… m2, tj. ……..%  
powierzchni całkowitej obiektu*; 

3. Zawarte we wniosku informacje są prawdziwe i pełne. 
4. Dane w pkt 6 wniosku podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym. Są mi znane  

przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podawanie danych  
niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku. 

5. Jestem świadomy/a, że udzielona dotacja stanowić będzie mój dochód i podlega  
opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. W przypadku zmiany moich danych teleadresowych oraz danych podatkowych  
niezwłocznie poinformuję w formie pisemnej Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach  
o zaistniałych zmianach.  

7. Uzyskane dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej de minimis. 
8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  
poz. 2135 ze zm.) w zakresie realizacji niniejszego wniosku.  

 

Wnoszę o udzielenie dotacji na częściowe pokrycie kosztów zakupu i montażu instalacji 
określonej wyżej, w kwocie ………….…..………… zł, na warunkach określonych w Regulaminie  
udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Krapkowice na realizację  
inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne 

 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………….…………………..……, dnia ………………                                     ………………………………………… 
  (miejscowość)                                                                                                                        (podpis Wnioskodawcy) 

 


