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....................................................  Bukowno, dnia ...................... 2016 r. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

 

WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO 

Zwracam się z prośbą o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na: 

.................................................................................................................. w budynku/ lokalu 

mieszkalnym* zlokalizowanym przy ul. ............................................ nr domu/ nr lokalu 

mieszkalnego .............. w Bukownie. 

1. Informacja o Wnioskodawcy i stanie prawnym budynku/ lokalu mieszkalnego: 

Adres i telefon kontaktowy: .............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Nr i seria dowodu osobistego, PESEL i NIP
1
................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Miejsce lokalizacji źródła ciepła c.o. (nr ewidencyjny działki, adres budynku/ lokalu 

mieszkalnego*): ................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

Prawo do dysponowania budynkiem/ lokalem mieszkalnym*: ........................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Nr konta bankowego (w przypadku gdy dotacja ma być przekazana na konto): .............................. 

............................................................................................................................................................ 

2. Budynek został zasiedlony w ....................roku/ lokal mieszkalny zamieszkuję od roku*............ 

3. W ramach przedmiotowej inwestycji zobowiązuję się wymontować stare źródło ciepła typu 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

(należy również podać rok produkcji, moc kotła kW, stan techniczny) i planuję dokonać zakupu 

i montażu nowego źródła ciepła typu ................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

4. Instalatorem będzie: ....................................................................................................................... 
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5. Przewidywany koszt inwestycji: ................................................................................................... 

6. Wnioskowana kwota dotacji ze środków budżetu Miasta Bukowno: 

............................................................................................................................................................ 

7. Oświadczam, iż: 

 Stare źródło ciepła jest jedynym źródłem ciepła c.o. w budynku/ lokalu mieszkalnym*. 

 Przynajmniej 80% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego*, w którym będzie 

wymieniane źródło ciepła stanowi część mieszkalna. 

 Nie korzystałem(łam) w okresie 10 lat z dotacji Miasta Bukowno na wymianę źródła ciepła 

w moim budynku/ lokalu mieszkalnym*. 

 Dotacja nie będzie stanowiła przychodu działalności gospodarczej. 

 Zobowiązuję się do fizycznej likwidacji starego źródła ciepła (zezłomowania). 

 Zapoznałem(łam) się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta 

Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.”, przyjętego uchwałą 

Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 22 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2015 r. poz. 3888) i zgadzam się z jego postanowieniami. 

8. Upoważniam przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Bukownie do przeprowadzenia kontroli 

zainstalowanego źródła ciepła w moim budynku/ lokalu mieszkalnym*. 

9. Zobowiązuję się do natychmiastowego zwrotu przyznanej dotacji w przypadku, gdy 

nie zostaną spełnione warunki ww. Regulaminu. 

10. Do wniosku dołączam dokumenty wymagane w Regulaminie. 

11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 

udzielenia dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). 

 

 ............................................................. 

Objaśnienia: 

* - niepotrzebne skreślić podpis Wnioskodawcy 
NIP1 – wpisujemy tylko w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą 

 

Załączniki do wniosku: 

1. ........................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................ 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Bukowno 

 

 

Załącznik nr ... do wniosku o udzielenie dotacji 

nr ............ z dnia ........................................... 

 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji polegającej na: ....................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 

 

Lp. Nazwa etapu inwestycji Planowany 

koszt [zł] 

Termin realizacji 

poszczególnych 

etapów 

Źródła 

finansowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Razem: 

 

   

 

UWAGA: W przypadku zmiany harmonogramu należy ten fakt zgłosić Dotującemu. 

 

 

 

 

Bukowno, dnia ......................................... ............................................................. 

 podpis Wnioskodawcy 
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Załącznik nr ... do wniosku o udzielenie dotacji 
 

nr ........... z dnia ........................................... 

 

 

..................................................... 

Nazwisko i imię Wnioskodawcy 

 

 

..................................................... 

Nazwisko i imię Współwłaściciela budynku/lokalu mieszkalnego* 

 

Adres: ............................................................................................ 

 

 

Oświadczenie 
 

Ja niżej podpisany/a .............................................. legitymujący/a się dowodem osobistym 

nr i seria ................................................, wydanym przez ................................................................ 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na realizację przez Wnioskodawcę 

.................................................................. inwestycji polegającej na .............................................. 

........................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Bukowno, dnia ......................................... ............................................................ 

 podpis Współwłaściciela 

 budynku/lokalu mieszkalnego* 

 

 

 
 

 


