
Powidz, dnia ..................................... 

Wójt Gminy Powidz 

ul. 29 Grudnia 24 

62-430 Powidz 

 

WNIOSEK 

o udzielanie dotacji celowej na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich 

źródłami proekologicznymi 

Data wpływu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr rejestrowy wniosku 

       (wypełnia Urząd Gminy w Powidzu) 

I.        DANE WNIOSKODAWCY 

1 Imię i nazwisko/ Pełna 

nazwa wnioskodawcy 

 

2 Adres zamieszkania  

3 Adres do korespondencji 
(proszę wypełnić gdy jest 

inny niż adres 

zamieszkania/siedziba 

wnioskodawcy) 

 

4 Telefon kontaktowy  

e-mail  

5 PESEL 
(dotyczy osób fizycznych) 

 

II.        INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIECIA 

1 Adres nieruchomości  

2 Stan prawny 

nieruchomości 
-właściciel nieruchomości 

-współwłaściciel nieruchomości 

-inny, (podać jaki): 

........................................................ 
3 Koszt przedsięwzięcia   

4 Rodzaj i liczba 

planowanych do 

realizacji źródeł ciepła 

-ogrzewanie gazowe; 

-ogrzewanie elektryczne; 

-ogrzewanie olejowe; 

-podłączenie do sieci ciepłowniczej; 

-pompy ciepła; 



-zamontowanie kotłów na biopaliwo, wióry, trociny drzewne, 

słoma, drewno prasowane typu pelet lub brykiet drzewny, pelet lub 

brykiet z odpadów roślinnych, bez możliwości stosowania paliw 

kopalnych (węgla i koksu), spełniające wymogi klasy 5 wg normy 

PN-EN 303-5:2012; 

- zamontowanie kotłów na paliwo stałe (ekogroszek) spełniających 

wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2002 z koszem 

zasypowym i podajnikiem o sprawności powyżej 83%, bez rusztu 

awaryjnym i elementów umożliwiającymi jego zamontowanie; 

- instalacje fotowoltaiczne  lub solarne montowane w celu 

uzyskania ciepłej wody użytkowej pod warunkiem posiadania  pod 

danym adresem lub w lokalu źródła ciepła określonego w pkt. 1-6  

 

5 Rachunek bankowy, 

na który ma zostać 

przekazana dotacja 
Nazwa banku i nr 

rachunku 

 

 

 

 

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

(data i podpis wnioskodawcy) 

Wymagane załączniki: 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Pisemna zgoda właściciela (współwłaścicieli) na wykonanie zadania w sposób określony we 

wniosku, w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem budynku, obiektu (jeśli jest 

wymagana). 

3. Kopię zgłoszenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli są wymagane. 

4. W przypadku wspólnot mieszkaniowych: 

a) uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru Zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową; 

b) umowę w sprawie powierzania zarządzania nieruchomością wspólną profesjonalnemu zarządcy, gdy 

taką zawarto; 

c) uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu grzewczego, 

określającą zasady dofinansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielając 

pełnomocnictwa zarządowi lub zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Powidz. 


