
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu, stanowiącego   

Załącznik  do Uchwały nr VI/46./2019 

 Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 24 stycznia 2019r. 

 

 

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn 

 

WNIOSEK 
 

o udzielenie dotacji celowej na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania na 

ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kętrzyn 

 

 
I. DANE WNIOSKODAWCY 

1 Nazwisko i imię/ 

Pełna nazwa Wnioskodawcy 

 

2 Adres 

zamieszkania/siedzibyWnio-  

skodawcy 

 

3 Adres do korespondencji  

4 Telefon kontaktowy, e-mail  

5 Forma prawna Wnioskodawcy 

(*): 

- osoba fizyczna 

- wspólnota mieszkaniowa 

 
(*) – właściwe zaznaczyć 

6 Bank 

Numer konta 

 

7 Dowód tożsamości  

8 PESEL  

9 REGON 

NIP 

 

10 Dane pełnomocnika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGOZADANIA 
 

Lokalizacja zadania  

Stan prawny nieruchomości, na której 

ma być realizowane zadanie 

(*) 

- właściciel nieruchomości 

- współwłaściciel 

- inne 
 

(*) – właściwe zaznaczyć 

Stan aktualny 

Indywidualna kotłownia węglowa 

o mocy 

[kW] 

Ilość palenisk na paliwo stałe [szt.] 

Ilość zużywanego paliwa w ciągu roku [tony] 

Powierzchnia ogrzewana lokalu [m2] 

Czy budynek jest ocieplony i w jakim 

% 

 

Planowana do trwałej likwidacji ilość 

palenisk węglowych 

 

Opis planowanego zadania 

Planuję zmienić ogrzewanie węglowe 

na (*): 

- podłączenie do sieci ciepłowniczej 

- ogrzewanie gazowe 

- ogrzewanie elektryczne 

- ogrzewanie olejowe 

- podłączenie pompy ciepła 

 (*) – właściwe zaznaczyć 

Opis zaawansowania zadania (np.: 

umowa z dysponentem sieci, 

dokumentacja techniczna 

 



 

 

II. REALIZACJA I FINANSOWANIEZADANIA 
 

1. Planowane terminy realizacji 

zadania 

termin rozpoczęcia termin zakończenia 

  

2. Planowane źródła finansowania zadania i wysokość środków finansowych [zł] 

środki własne  

dofinansowanie z innych źródeł 

(podać źródło) 

 

wnioskowana dotacja  

całkowity koszt zadania  

 

 

 
Kętrzyn,dnia………. ……………………………….. 

podpis      wnioskodawcy 

 
 

III. OŚWIADCZENIA 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią uchwały  nr ……/……/… Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z  dnia  …………………….r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania 

związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych 

na terenie Miasta Kętrzyn. 

 

 

 
Kętrzyn,dnia………. ……………………………….. 

podpis wnioskodawcy 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 

2016, poz. 922) informuje się,że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Kętrzyn z siedzibą 11- 

400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 

2) posiadaPani/Panprawodostępudotreściswoichdanychorazichpoprawiania, 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w programie 

likwidacji niskiej emisji na terenie miasta Kętrzyn oraz udzieleniu dotacji  celowej na 

zmianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.



 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU(*) 

 

1) kopia tytułu prawnego do nieruchomości, 

2) kopia pisemnej zgody właściciela budynku na wykonanie modernizacji 

ogrzewania, 

3) kopia uchwały wspólnoty – w przypadku gdy wnioskodawcą 

jest wspólnota mieszkaniowa, 

4) kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli jest wymagane, 

5) kopia umowy o dostawę gazu do celów grzewczych – w przypadku kotłów 

gazowych, 

6) kopia umowy z operatorem sieci energetycznej – w przypadku 

instalacji ogrzewania elektrycznego, 

7) kopia umowy przyłączeniowej, kopia umowy sprzedaży 

energii cieplnej  

– w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej, 

8) pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 

 
(*) – właściwe zaznaczyć 

 

 

 

Kętrzyn,dnia ……..……….….   ……………………………….. 

podpis wnioskodawcy 

 

 


