Siewierz, dnia………………...… r.
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42 – 470 Siewierz
Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym, które wykonały
zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz
1. Wnioskodawca:
Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………….................................
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………....
…..........................................................................................................................................................
Nr telefonu …………………………………………………………………………………………...
Nr dowodu osobistego …………...........................................................................................................
….............................................................................................................................................................
wydany przez: ................................................……………………………………………….............
Nr PESEL …………………………………………………………………………………………...
….......................................................................................................................................
2. Lokalizacja instalacji urządzenia grzewczego:
Miejscowość..........................................................................................................................................
Kod pocztowy........................................................................................................................................
Ulica.......................................................................................................................................................
Numer budynku.....................................................................................................................................
3. Rodzaj instalacji urządzenia grzewczego:
Typ (model) urządzenia.........................................................................................................................
Moc urządzenia.......................................................................................................................................
4. Planowany termin realizacji inwestycji:.…....................................................................................
5. Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazana dotacja / kasa Urzędu Miasta
i Gminy Siewierz: * .............................................………………....................................................
…..........................................................................................................................................................
Oświadczam, że znana mi jest treść „Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz".
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin systemu ogrzewania na mojej
nieruchomości przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz wykonanie
dokumentacji fotograficznej w celu stwierdzenia wykonanej modernizacji oraz wyrażam zgodę na
późniejsze kontrole systemu ogrzewania przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta
i Gminy Siewierz.
*niepotrzebne skreślić

…...............................................
(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. Kopia tytułu prawnego do władania nieruchomością,
2. Rachunek lub faktura VAT dokumentująca zakup urządzenia grzewczego,
3. Certyfikat ekologiczny kotła,
4. Dokument przekazania starego pieca do złomowania, w przypadku pieców kaflowych-inny
dokument potwierdzający demontaż pieca i wywiezienie powstałych z jego rozbiórki odpadów do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siewierzu bądź na składowisko odpadów za
pośrednictwem uprawnionego przedsiębiorcy (dopiero po przeprowadzeniu oględzin starego źródła
ciepła przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Siewierz)
5. Oświadczenie o niezaleganiu przez Inwestora w płaceniu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz Gminy Siewierz,
6. Oświadczenie o niezaleganiu przez Inwestora w płaceniu podatków na rzecz Gminy Siewierz.

