
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Wniosek w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tułowice 

osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, które planują wykonać 

zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia 

niskiej emisji na terenie Gminy Tułowice. 

 

1. Wnioskodawca 

 

 

 

 

2. Adres i dane Wnioskodawcy : 

 

Numer księgi wieczystej ……………………………………………………………………………… 

3. Dokument tożsamości Wnioskodawcy lub jego reprezentantów: 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

rodzaj dokumentu tożsamości  

…………………………………………………………………………………. 

seria i nr dokumentu tożsamości 

……………………………………………………………………………….. 

wydany przez                                                                       w dniu 

 

Gmina: 

 

Powiat: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

Ulica nr: 

Telefon: Nr rachunku bankowego: 

 



4. Dokładny adres nieruchomości, na terenie której ma zostać zainstalowane nowe źródło ciepła: 

 

5. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością : 

Lp. Tytuł prawny  

1 Własność tak……………nie…………….. 

2 Współwłasność tak…………. ..nie…………….. 

 

W przypadku współwłasności zgoda współwłaściciela na realizację zadania : 

Ja, niżej podpisany ……………………..……. wyrażam zgodę na zakup i zainstalowanie pieca  

………………………………………………………….... na nieruchomości wskazanej w pkt. 4  

niniejszego wniosku. 

        …………………………. 

                       /podpis/ 

 

6. Szczegółowy opis zadania : 

Wymiana obecnego pieca:  

………………………………………………. o mocy cieplnej ……………[kW]………....................... 

opalanego paliwem ……………………………………………………………………………………… 

w budynku/ lokalu (gmina/miejscowość/ulica/ nr domu/nr lokalu) : ………………………………. 

……………………………………………………… o powierzchni użytkowej ………………………. 

na piec …………………………………………………………………………………………………… 

o mocy cieplnej…………………………[ kW ] opalany paliwem …………………………………… 

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

Gmina: Powiat: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

 

Ulica nr budynku/lokalu : Nr działki ew. 

Powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego: Rok wybudowania budynku: 

Telefon: 



7. Termin zakończenia realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok) : 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Przewidywane koszty modernizacyjne  : 

    - koszt pieca (brutto) ……………………….. 

    - koszt montażu (brutto) …………………… 

 

Oświadczam, że budynek/lokal w którym ma zostać zainstalowane źródło grzewcze nie jest 

wykorzystywany w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

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

                                 /podpis/ 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tułowice 

osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na wykonanie zadania inwestycyjnego służącego ochronie 

środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Tułowice. 

 

 

…………………………         dnia …………………………                        …………………………… 

            (miejscowość)                               (dzień, miesiąc, rok)                                  (podpis wnioskodawcy)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

………………………………….          ……………………………………… 
            (dane firmy)               (miejscowość, data) 

                                                                                                                 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że montaż pieca  

 

…………………………………………………………………………………………….. 
(typ, rodzaj paliwa) 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

na nieruchomości w miejscowości  

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

wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Montaż ukończono 

w dniu ……………………r.  

 

 

            

       …………………………………… 

(pieczątka i podpis wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 


