
Sucha Beskidzka, dnia...............................  

  

WNIOSEK  

o udzielanie dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe przez Gminę Sucha 

Beskidzka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 

 

1. Dane wnioskodawcy:    

Imię i nazwisko ....................................................................................................................   

Adres zamieszkania ……......................................................................................................  

Seria i numer dowodu osobistego, PESEL ………………………………………….…..… 

Telefon  kontaktowy.............................................................................................................. 

Nazwa banku i numer konta bankowego…………………………………………………… 

                          

2. Dane dotyczące budynku, w którym planuje się wymianę źródła ciepła:   

Dokładny adres inwestycji..................................................................................................... 

Nr działki................................................................................................................................ 

Nr księgi wieczystej...............................................................................................................   

Określenie tytułu prawnego do nieruchomości ………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………  

3. Dane dotyczące wymiany: 

Rodzaj i moc starego źródła ciepła:……………………………………………………....... 

Rodzaj planowanego do zainstalowania źródła ciepła:   gazowe / biomasa* 

Planowana moc nowego źródła ciepła:  …………………………………………................ 

Termin realizacji inwestycji (rok): ……………………………………………................... 

 4.   Składając niniejszy wniosek oświadczam, że 

1) Zapoznałem/am się z Regulaminem udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych 

źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektu finansowanego  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  

2014 – 2020 przyjętym Uchwałą Nr XXXII/265/2017 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 

29 września 2017 r. (z późń. zm.) oraz, że akceptuję postanowienia zwarte w ww. 

regulaminie. 

2) 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. 

 

……………………………………   

(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



Załączniki do wniosku: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku księgi 

elektronicznej wystarczające jest wskazanie numeru elektronicznej księgi wieczystej) 

lub inny dokument np. akt notarialny potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości 

lub jego kopię.  

2. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu udzielania dotacji na wymianę 

nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów 

finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014 – 2020. 

3. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do regulaminu udzielania dotacji na wymianę 

nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w ramach projektów 

finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014 – 2020 – jeśli wymagane 

4. Dokument potwierdzający formę prawną wnioskodawcy - w przypadku wnioskodawcy 

prowadzącego w części budynku wykorzystywanego na cele mieszkaniowe działalność 

gospodarczą. 

5. Dokumenty i informacje określone w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postepowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku 

wnioskodawcy prowadzącego w części budynku wykorzystywanego na cele 

mieszkaniowe działalność gospodarczą. 

 


