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WNIOSEK  

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Walce na realizację  

inwestycji polegającej na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne. 

   

 

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy (imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł prawny do budynku/lokalu 

mieszkalnego): 

 

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

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

2. Seria i numer dowodu osobistego, PESEL, NIP: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Imiona i nazwiska osób upoważnionych do podpisania umowy z Gminą Walce 
(jeżeli inne niż w pkt 1.)  

………………………….…………………………………….…..……………………

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

4. Adres zamieszkania Wnioskodawcy, numer telefonu oraz adres e-mail (jeśli posiada)  

………………………….…………………………………….…..……………………

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

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wnioskodawcy na który zostanie 

przelana dotacja (niezbędny do zawarcia umowy dotacji, a w następstwie przekazania środków): 

………………………….…………………………………….…..……………………

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

6. Dokładny adres nieruchomości, na której będzie przeprowadzana inwestycja (jeżeli 

jest inny niż podany w pkt 4):  

………………………….…………………………………….…..……………………

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

7. Ilość węgla, którego zużycie zostanie wyeliminowane w wyniku zakupu i montażu 

ekologicznego źródła ogrzewania (podać w tonach/rok):  ..……………............................ 

 

8. Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu mieszkalnego* wynosi: ………….…..m2. 
 

9. Przewidywany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia (dzień/miesiąc/rok): 

………………………………… (termin nie może przekroczyć 30 listopada br.) 
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10. Określenie przedmiotu inwestycji i jej szacunkowych kosztów: 

 

Rodzaj urządzenia/instalacji Moc (kW) 

Szacowane koszty  

zakupu i montażu 

[zł] 

kocioł na ekogroszek   

kocioł na biomasę, tj. 

…………………………………… 
  

kocioł gazowy   

ogrzewanie elektryczne   

kocioł olejowy   

pompa ciepła   

panele fotowoltaiczne   

 

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 Walce  

na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania  

na ekologiczne. 

11. Załączniki do wniosku i informacje dodatkowe: 

1) kopia dokumentu tożsamości określonego w pkt 2 wniosku – oryginał należy okazać 

pracownikowi Urzędu Gminy w Walcach w dniu podpisywania umowy dotacji; 
 

2) potwierdzenie tytułu prawnego nieruchomości: budynku mieszkalnego/lokalu 

mieszkalnego – 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 Gminy w Walcach w dniu podpisywania umowy dotacji); 
 

3) zdjęcie obecnego źródła ogrzewania przewidzianego do wymiany; 
 

4) w przypadku składania wniosku przez inną osobę niż właściciel pisemne upoważnienie 

właściciela do dokonania tej czynności - wg załączonego wzoru; 
 

5) oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych - wg załączonego wzoru. 
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Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z „Regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu 

Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych  

źródeł ogrzewania na ekologiczne” zwany dalej „Regulaminem” i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji 

inwestycji po jej wykonaniu oraz w okresie 5 lat od daty montażu. 

2. Dotacja dotyczy ekologicznego źródła ogrzewania służącego wyłącznie zaopatrzeniu  

w ciepło budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego*, w którym nie jest prowadzona 

działalność gospodarcza lub rolnicza. 

3. Zawarte we wniosku informacje są prawdziwe i pełne. 

4. W przypadku zmiany moich danych teleadresowych oraz danych podatkowych  

niezwłocznie poinformuję w formie pisemnej Urząd Gminy w Walcach o zaistniałych 

zmianach.  

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….…………………..……, dnia ………………  ……….………………………………………… 

(miejscowość)                                                                          (podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważn ionej) 

 

 


