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WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Sucha Beskidzka na 

dofinansowanie kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła. 

1. Dane wnioskodawcy. 

1.1.  Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

właściciel budynku mieszkalnego  współwłaściciel budynku mieszkalnego 

właściciel lokalu mieszkalnego  współwłaściciel lokalu mieszkalnego 

najemca budynku mieszkalnego  najemca lokalu mieszkalnego  

wspólnota mieszkaniowa   stowarzyszenie 

przedsiębiorca                                                    osoba prawna 

(zaznaczyć odpowiednie ʺxʺ) 

1.2. Adres zamieszkania/Adres siedziby: ………………………………………………….……….. 

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

1.3. Adres zameldowania (podać jeśli jest inny niż powyżej): …………………………….…………...….….… 

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

1.4. Nr telefonu: …………………….…………………………………..…….………………..…… 

1.5. PESEL (dotyczy osób fizycznych):     

1.6. NIP i REGON (nie dotyczy osób fizycznych): 

NIP:      REGON:  

1.7. Numer konta bankowego, na który zostanie wypłacona przyznana dotacja: 

                          

2. Dane dotyczące nieruchomości, w której planuje się wymianę źródła ciepła. 

2.1. Dokładny adres inwestycji:  

ul..……………………………………………………………..…………………………..…..… 

34 - 200 Sucha Beskidzka 

2.2. Nr działki, na której znajduje się budynek: ……………………………….……………………. 

2.3. Nr księgi wieczystej budynku/lokalu: ………………………………………………...………... 

2.4. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku/lokalu: ………………...………..… [m2], w tym 

wielkość powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą wynosi ………….. [m2] 

2.5. Wielkość powierzchni ogrzewanej: …….…………..... [m2] 

3. Dane dotyczące istniejącego źródła ciepła (zaznaczyć odpowiednie ʺxʺ). 

3.1. Rodzaj  

kocioł na paliwo stałe z podajnikiem/bez podajnika*(niepotrzebne skreślić) - …......… sztuk,  

wiek/rok montażu: …………..….., klasa: ……………..,  

        piec kaflowy - ………. sztuk, wiek/rok montażu: …………..….., 

        piec kuchenny - ………. sztuk, wiek/rok montażu: …………..….., 

        koza - ………. sztuk, wiek/rok montażu: …………..….., 

        kominek - ………. sztuk, wiek/rok montażu: …………..….. 
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3.2. Ilość spalanego dotychczas paliwa w sezonie grzewczym:  

  węgiel: ………….… ton,  

  ekogroszek: ………….… ton,  

  drewno: ………….. [m3], 

  brykiet: ………….. [m3]. 

3.3. Sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej: 

  indywidualny kocioł na paliwo stałe 

   podgrzewacz elektryczny 

   piecyk gazowy 

   inne - jakie ? …………………..…… 

4. Pozostałe dane dotyczące budynku. 

4.1. Zastosowane odnawialne źródła energii: 

     brak 

   kolektory słoneczne 

   panele fotowoltaiczne 

   pompa ciepła 

4.2. Czy została przeprowadzona termomodernizacja (docieplenie) budynku? 

     nie 

   tak, w zakresie: 

     ocieplenia ścian 

   ocieplenia dachu 

   ocieplenia stropu 

 wymiany okien 

 wymiany drzwi zewnętrznych 

   nie wiem 

5. Dane dotyczące nowego źródła ciepła. 

5.1. Rodzaj nowego źródła ciepła (zaznaczyć odpowiednie ʺxʺ):  

      kocioł gazowy kondensacyjny 

      kocioł na biomasę (instalowane kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu) 

      kominek na pellet (instalowany kominek musi spełniać wymagania ekoprojektu) 

      piec elektryczny   

5.2. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji (od - do): 

…………………….….…. /……..…………..   - ….……………..……...…… /………………… 
(miesiąc)   (rok)    (miesiąc)   (rok)  

6. Załączniki do wniosku: 

6.1. Oświadczenie Wnioskodawcy, stanowiące załącznik nr 1 do wniosku,  

6.2. Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na realizację inwestycji, stanowiąca 

załącznik nr 2 do wniosku (jeśli dotyczy), 

6.3. Zgoda spadkobierców nieruchomości na realizację inwestycji oraz postanowienie  

o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (jeśli 

dotyczy), 

6.4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu bądź budynku, w przypadku braku księgi 

wieczystej lub braku możliwości potwierdzenia tytułu prawnego do nieruchomości na 

podstawie podanego w punkcie 2.3. nr księgi wieczystej (np. akt notarialny, aktualny wypis  

z rejestru gruntów, umowa najmu). 
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6.5. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody właścicieli lokali 

mieszkalnych na wymianę źródła ciepła oraz uchwała w sprawie wyboru zarządu - osób 

reprezentujących wspólnotę mieszkaniową. 

Składając niniejszy wniosek oświadczam, że: 

1) dofinansowanie      nie dotyczy /    dotyczy*(zaznaczyć odpowiednie ʺxʺ) nieruchomości,  w części której  

jest  prowadzona działalność gospodarcza. 

2) znana jest mi treść Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Sucha 

Beskidzka na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą źródeł ciepła oraz przyjmuję 

postanowienia zwarte w ww. Regulaminie, 

3) wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Sucha 

Beskidzka oględzin w budynku/lokalu mieszkalnym oraz wykonania dokumentacji 

fotograficznej, przed rozpoczęciem zadania i po jego zakończeniu, w celu sprawdzenia  

i udokumentowania realizacji zmiany systemu ogrzewania na warunkach określonych  

w Regulaminie. 

4) wyrażam zgodę na sporządzanie przez Gminę kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących 

mojego udziału w Programie. 

5) zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w projekcie oraz, że mam prawo dostępu do 

treści swoich danych i ich poprawiania. 

6) w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie 

objęte wnioskowanym dofinansowaniem zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie Gminę Sucha Beskidzka. 

7) jestem świadomy, iż złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem 

dotacji. 

 

Sucha Beskidzka , dnia …………………  ………………………………………… 

 (czytelny podpis Wnioskodawcy lub osób 

reprezentujących Wnioskodawcę)



 

 

str. 4 

 
 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka z siedzibą  

ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha Beskidzka. 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit c RODO.  

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od  administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha 

Beskidzka, adres e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

Szczegółowe informacje dotyczące klauzuli informacyjnej znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Sucha 

Beskidzka. 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do wniosku 

 

……………………………………..          Sucha Beskidzka, dn. ……………… 
          (Imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

……………………………………. 

……………………………………. 
                (adres Wnioskodawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

1. Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące co najmniej jedno stare źródło ciepła oraz,  

że w przypadku otrzymania dotacji zobowiązuję się do trwałej likwidacji wszystkich źródeł 

ciepła na paliwo stałe ogrzewających budynek i/lub podgrzewających wodę użytkową oraz 

instalacji nowego źródła ciepła zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie  

i umowie dofinansowania w nieruchomości objętej inwestycją, zlokalizowanej w Suchej 

Beskidzkiej przy ul. ……………………..……... na działce ewidencyjnej nr …………..……… 

2. Oświadczam, że dotychczasowe źródła ogrzewania budynku/lokalu w liczbie ……….. sztuk  

w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane. 

3. Oświadczam, że wskazana przeze mnie nieruchomość użytkowana jest zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego. 

4. Oświadczam, że zamontowane nowe źródło ciepła w nieruchomości będzie użytkowane jako 

podstawowe źródło ciepła w okresie trwania projektu tj. 5 lat od daty wypłacenia dotacji oraz 

wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli nieruchomości, w której wykonana będzie 

inwestycja przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Sucha Beskidzka w ww. 

terminie. 

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą i stanem 

faktycznym na dzień składania wniosku. 

 

 

        

 ……………………………………… 

(czytelny podpis Wnioskodawcy lub  

osób reprezentujących Wnioskodawcę) 



 

 

 

Załącznik nr 2 do wniosku 

 

 

…………………………..…………            Sucha Beskidzka, dn. …….………. 
(Imię i nazwisko Właściciela/Współwłaściciela*) 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
                        (adres zamieszkania) 

 

 

ZGODA 

Właściciela/Współwłaściciela* nieruchomości na realizację inwestycji 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że będąc właścicielem/ współwłaścicielem* nieruchomości 

położonej w Suchej Beskidzkiej przy ul. …………………………………………..……., na działce 

ewidencyjnej nr ……………………….…………… wyrażam zgodę na realizację zadania objętego 

dofinansowaniem i podpisanie umowy o udzielenie dotacji Panu/Pani: 

……………………………………………………………………..… 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

       

 ………………...…………………………… 

(czytelny podpis Właściciela/Współwłaściciela*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Niepotrzebne skreślić 

 


