
 

 

 
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 161/2019 Burmistrza Tuchowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów niezbędnych do otrzymania i rozliczenia dotacji celowej ze 
środków budżetu Gminy Tuchów na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w budynkach mieszkaniowych wielolokalowych na nowe, 

wykorzystujące paliwa gazowe 

 

WNIOSEK 

o dotację na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w 
budynkach mieszkaniowych wielolokalowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe 

imię i nazwisko Wnioskodawcy  

lokal, w którym ma być 
wykonana inwestycja 

adres  

powierzchnia w m2  

nr księgi 
wieczystej 

 

adres zamieszkania Wnioskodawcy   

adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej)  

nr telefonu  Adres e-mail  

rodzaju tytułu do lokalu (np. własność, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu) 

 

rodzaj paliwa obecnie stosowanego do ogrzania lokalu  

planowany zakres 
inwestycji 

demontaż starego źródła ciepła   tak  nie 

zakup i montaż nowego źródła ciepła  tak  nie 

zakup i montaż instalacji niezbędnej do funkcjonowania nowego źródła ciepła  tak  nie 

Wypełniają tylko wnioskodawcy, którzy nie dokonują demontażu starego źródła ciepła: 

Stare źródło ciepła przedstawia wysokie walory estetyczne lub jest objęte ochroną konserwatora zabytków.  tak  nie 

Stare źródło ciepła jest kominkiem bez płaszcza wodnego i stanowi element dekoracyjny lokalu.  tak  nie 

planowany czas rozpoczęcia inwestycji (miesiąc i rok)  

planowany czas zakończenia inwestycji (miesiąc i rok)  

Oświadczam, że: 
Lokal, w którym planuję inwestycję: 
1) jest izbą albo zespołem izb, 

- jest przeznaczony na stały pobyt ludzi, 

- wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (jeśli posiada) służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 

- ma założoną odrębną księgę wieczystą, 

- znajduje w się w zabudowie wielolokalowej, tzn. nie będącej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w 
rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), 

- nie jest w trakcie budowy, 
2) w lokalu, w którym planuję inwestycję, nie jest prowadzona działalność gospodarcza; 
3) nie otrzymałem i nie ubiegam się o otrzymanie jakiejkolwiek innej bezzwrotnej pomocy finansowej na 

realizację inwestycji; 
4) zapoznałem się z regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tuchów na 

dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w budynkach mieszkaniowych 
wielolokalowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe i akceptuję postanowienia w nim zawarte; 



 

 

5) zapoznałem się z wzorem umowy o dotację określonym w zarządzeniu nr 161/2019 Burmistrza Tuchowa z 
dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów niezbędnych do otrzymania i rozliczenia 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tuchów na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie 
systemu ogrzewania w budynkach mieszkaniowych wielolokalowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe. 

6) zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w związku z rozpatrywaniem 
niniejszego wniosku, określoną załączniku nr 4 do zarządzenia nr 161/2019 Burmistrza Tuchowa z dnia 31 
maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów niezbędnych do otrzymania i rozliczenia dotacji 
celowej ze środków budżetu Gminy Tuchów na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu 
ogrzewania w budynkach mieszkaniowych wielolokalowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe. 

 
 
 
Do wniosku załączam: 
1) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu; 
2) pisemne oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji (dotyczy tylko tytułu prawnego 

innego niż własność); 
3) pisemne oświadczenie wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji (dotyczy tylko 

współwłasności). 
 

 

 

……………………………………………………….. 

Data 

……………………………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy 

 


