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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 53/2021 Burmistrza Tuchowa z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów 
niezbędnych do otrzymania i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tuchów na dofinansowanie 
inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe. 

 

WNIOSEK 

 
o dotację na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach 
mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Tuchów na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe 

 

IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY  

NUMER PESEL WNIOSKODAWCY  

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 
WNIOSKODAWCY 

 

ADRES LOKALU/ BUDYNKU 
MIESZKALNEGO 
JEDNORODZINNEGO, W KTÓRYM 
PLANUJE SIĘ WYKONAĆ WYMIANĘ 
ŹRÓDŁA CIEPŁA 
 

 

powierzchnia 
lokalu/budynku 
w m2 

 

nr księgi 
wieczystej 

 

ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY   

ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŻELI INNY NIŻ 
POWYŻEJ) 

 

NR TELEFONU  ADRES E-MAIL  

RODZAJU TYTUŁU DO LOKALU/BUDYNKU 
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (np. 
własność, spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu/budynku mieszkalnego jednorodzinnego) 

 

RODZAJ OBECNIE ZAMONTOWANEGO ŹRÓDŁA 
CIEPŁA (należy zaznaczyć ,,X”) należy zaznaczyć 
wszystkie źródła ciepła znajdujące się w 
lokalu/budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

kocioł gazowy kocioł węglowy kominek koza 

piec kaflowy  kuchnia kaflowa inne……………….. 

RODZAJ PALIWA OBECNIE STOSOWANEGO DO 
OGRZEWANIA LOKALU/BUDYNKU MIESZKALNEGO 
JEDNORODZINNEGO, zaznaczyć ,,X” 

 gaz drewno  węgiel  pellet  brykiet  

 miał węglowy  inne……………………… 

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  tak  nie 

lokalu/budynku.  tak  nie 
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PLANOWANY CZAS ROZPOCZĘCIA INWESTYCJI 
(MIESIĄC I ROK) 

 

PLANOWANY CZAS ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI 
(MIESIĄC I ROK) 

 

Oświadczam, że: 
1. Lokal/budynek mieszkalny jednorodzinny w którym planuję inwestycję: 

1) spełnia wszelkie wymogi określone w Uchwale Nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z 
dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Tuchów na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie systemu 
ogrzewania w lokalach mieszkaniowych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe; 

2) nie jest w trakcie budowy; 
3) w lokalu/budynku mieszkalnym jednorodzinnym w którym planuję inwestycję, nie jest 

prowadzona działalność gospodarcza; 
4) nie otrzymałem i nie ubiegam się o otrzymanie jakiejkolwiek innej bezzwrotnej pomocy 

finansowej na realizację inwestycji; 
5) zapoznałem się z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tuchów na 

dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych 
lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów na 
nowe, wykorzystujące paliwa gazowe i akceptuję postanowienia w nim zawarte; 

6) zapoznałem się z wzorem umowy o dotację określonym w zarządzeniu nr 53/2021 Burmistrza 
Tuchowa z dnia 18 lutego 2021 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 lokalach mieszkalnych lub budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów na nowe, 
wykorzystujące paliwa gazowe; 

7) zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w związku z 
rozpatrywaniem niniejszego wniosku, określoną załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 53/2021 
Burmistrza Tuchowa z dnia 18 lutego 2021 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 lokalach mieszkalnych 
lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów na 
nowe, wykorzystujące paliwa gazowe. 

 

Do wniosku załączam: 
1) kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego; 
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). 
4) Podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
 

 

……………………………………………………….. 
                             /Data/ 

……………………………………………………….. 
/Podpis Wnioskodawcy/ 

 

 
 
 
 


