Cieszyn, dnia ..............................................

……………............................................................................
imię i nazwisko / nazwa podmiotu będącego wnioskodawcą
.........................................................................…
............................................................................
adres / siedziba
Tel.: …................................................................
E-mail: ................................................................

Burmistrz Miasta Cieszyna
Cieszyn, Rynek 1
WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej
na:1

□ podłączeniu budynku jednorodzinnego lub wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej wraz
z jednoczesną likwidacją węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub węglowych
kotłów (pieców) centralnego ogrzewania;

□

likwidacji w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w budynku
wielorodzinnym niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych pieców ceramicznych
(kaflowych) lub węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania i ich zastąpieniu
ogrzewaniem gazowym, olejowym, gazowo-olejowym, elektrycznym lub z wykorzystaniem
alternatywnych źródeł energii;

□

zainstalowaniu w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym urządzeń grzewczych
wykorzystujących tzw. alternatywne źródła energii do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
i/lub wspomagania istniejącego centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, kotłem
olejowym, kotłem gazowo-olejowym;

□

wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego wraz z jednoczesną likwidacją zbiornika na
nieczystości ciekłe (osadnika);

□

wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego wraz z jednoczesnym wyłączeniem z eksploatacji
przydomowej oczyszczalni ścieków;

□ wykonaniu przepompowni ścieków obsługującej przyłącze kanalizacyjne;
□ wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków;
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□ usunięciu wyrobów zawierających azbest (demontaż pokryć dachowych i elewacyjnych)
z budynków mieszkalnych i gospodarczych w obrębie zabudowy mieszkaniowej.
1. Inwestycja, o której mowa powyżej będzie realizowana na nieruchomości: (proszę podać
adres nieruchomości, numer działki i obrębu)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Szczegółowy opis planowanej inwestycji: (proszę podać podstawowe dane dotyczące inwestycji,
takie jak ilość likwidowanych starych źródeł ciepła, parametry nowych urządzeń grzewczych – moc, rodzaj
paliwa; długość planowanego przyłącza, jego średnicę; typ oczyszczalni lub przepompowni ścieków; rodzaj
wyrobów zawierających azbest, ich ilość – m2, masa, stopień pilności usunięcia, itp.)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Harmonogram realizacji inwestycji wraz z terminem jej zakończenia: (nie dłuższy niż do dnia
31 grudnia 2016 r.)

…………………………………………………………………………………………………
4. Przewidywane koszty kwalifikowane inwestycji:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Wnioskowana kwota dotacji celowej: (określona zgodnie z § 8 uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
Nr XII/85/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku)

…………………………………………………………………………………………………
słownie: …………………………………………………..……………………………………
6. PESEL (w przypadku osób fizycznych będących wnioskodawcami) ………………………
……………………………………………………………………………………………….
NIP i REGON (w przypadku podmiotów prawnych): ………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
7. Nr rachunku bankowego, na który ma zostać przelana dotacja celowa:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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8. Oświadczam, że:
 nie zalegam(-y) na rzecz Gminy Cieszyn z opłacaniem podatków lub opłat z tytułu
posiadania nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja i gospodarowania
odpadami komunalnymi / uzyskałem(-liśmy) przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu2;
9. Do wniosku załączam:1

□

dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością
(budynkiem lub lokalem mieszkalnym), bądź pisemne oświadczenie wnioskodawcy
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;

□

zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkalnego) na wykonanie
inwestycji (dotyczy wnioskodawców, którzy nie są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi
nieruchomości);

□

opinię kominiarską, potwierdzającą użytkowanie w budynku lub w lokalu mieszkalnym
niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych pieców ceramicznych (kaflowych) lub
węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania (dotyczy inwestycji polegającej na modernizacji
systemu ogrzewania);

□ inne: (wymienić)
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

……………………………………………
podpis(-y) wnioskodawcy(-ów)

Uwaga: Załączniki stanowiące kserokopie należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem”, oznaczyć datą
i podpisem wnioskodawcy.

1 Zaznaczyć właściwy kwadrat.
2 Właściwe podkreślić.
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