Tarnowskie Góry, dn. ……………….
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej do wykonania termomodernizacji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego

DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania....................................................................................................................................
Nr telefonu..........................................................................(nieobowiązkowo)
Adres budynku, w którym planowana jest termomodernizacja:
....................................................................................................................................................................
Nr działki ....................................................... nr księgi wieczystej .....................................................
Rok oddania budynku do użytkowania .......................................................
Sposób ogrzewania budynku:
Źródło ciepła:

producent .......................................... model ...........................................
rok produkcji .................................... paliwo.........................................

Lp.

Planowany zakres termomodernizacji:

Wybór

1

Zabudowa kotła węglowego



2

Zabudowa węzła cieplnego



3

Zabudowa kotła na biomasę



4

Zabudowa pompy ciepła



5

Zabudowa kotła gazowego



6

Ocieplenie budynku



Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? TAK / NIE *

* niepotrzebne skreślić

Ponadto oświadczam, że:
1. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane i jest
użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
2. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną,
projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła i/lub ocieplenia budynku.
3. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do
wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych (do którego
załącznikiem jest niniejszy wniosek) i akceptuję warunki w nim zawarte.
4. Nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.
5. Dotacja, o udzielenie której ubiegam się stanowi / nie stanowi* pomoc de minimis, o której
mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.), w związku z czym składam / nie
składam* formularz/-a informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wymagane załączniki:


aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej lub wydruk z systemu
Elektronicznych Ksiąg Wieczystych dostępny na stronie https://ekw.ms.gov.pl,



wypis z kartoteki budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o
budynku,



oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez
wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku)
lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa; spadkobierca nieruchomości dołącza
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,



świadectwo energetyczno-emisyjne posiadanego źródła ciepła (dotyczy kotła węglowego
nowej generacji (retortowego) – przypadku wnioskowania o dotację tylko do ocieplenia
budynku),



załączniki, o których mowa w § 5 Regulaminu – jeżeli dotacja stanowić będzie pomoc de
minimis.

Pouczenie:
1. Zgodnie z § 4 ust. 8 dotacja może zostać udzielona do budynku, w którym zainstalowane jest
tylko jedno źródło ciepła.
2. Brak wymaganych załączników stanowi podstawę do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

………………………………….
(czytelny podpis)

