
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

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

                                                                                                                                                                                                  (data, miejscowość) 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY MYŚLENICE  

Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice 

 

WNIOSEK 

w sprawie realizacji zadania polegającego  na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie 

stałym na ogrzewanie proekologiczne  ,,Myślenicki Program Wymiany Pieców” 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko: ………………………….……………………………………………..…………….. 

2. Adres zamieszkania: …………………......……………………………………………………....…… 

3. Numer telefonu: ……………………….……….……………………………………….……...……... 

4. Adres e-mail *: ……………………………………..…………………………………………….…… 

5. Tytuł prawny do nieruchomości: 

1. własność/współwłasność ( nr księgi wieczystej): ...…………………………………………….. 

2. najem, 

3. inne (określić jakie)……………………………………………………………..………………. 

II. Adres budynku mieszkalnego, w którym planowana jest zmiana systemu ogrzewania opartego 

na paliwie stałym na proekologiczne 

Miejscowość……………………………………………………...………………………..…..………… 

ulica…………………………………………………..  nr domu…………… nr mieszkania……………          

III. Charakterystyka zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne 

1. Obecne źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji  

1. kocioł na paliwo stałe (np. węgiel, koks, brykiet, ekogroszek, drewno, pellet) sztuk: ….……... 

2. piec kaflowy  sztuk: ……… 

3. kominek na drewno sztuk: …..….. 

4. inne (wymienić jakie) ……………………………………………..………….... sztuk: ………. 

2. Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania (zaznaczyć poprzez postawienie 

znaku „x”) 

 kocioł gazowy o mocy do ……..... kW 

 kocioł  opalany biomasą (pellet lub zgazowujący drewno) klasy ekoprojekt (ecodesign)  o mocy 

do ………. kW i posiadający/nieposiadający** bufor ciepła 

 pompa ciepła o mocy do ……………… kW 

 



 

IV. Data realizacji planowanej inwestycji (nie później niż  do dnia 30 listopada danego roku): 

……………..…………………………………………… 

Oświadczam, że: 
 

a) znam treść Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji z budżetu 

Gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w Gminie Myślenice, 

b) zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

opisaną w Regulaminie, 

c) nie posiadam w budynku mieszkalnym, w którym planowana jest wymiana systemu 

ogrzewania, drugiego źródła ciepła (za wyjątkiem pieca gazowego pracującego w instalacji 

c.w.u. lub kominka opalanego drewnem**), 

d) wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, 

e) nie otrzymałem / otrzymałem** wcześniej dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania na 

proekologiczny w ramach innej dotacji, 

f) w przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji, o fakcie 

tym niezwłocznie poinformuję Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. 

Załączam**: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana 

inwestycja (numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej) 

2. Zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu 

ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości  dotacji na rzecz wnioskodawcy*** (wzór stanowi 

załącznik nr 2 do Regulaminu). 

3. Umowę najmu / dzierżawy budynku mieszkalnego wraz ze zgodą właściciela nieruchomości 

na wypłatę całości dotacji na rzecz wnioskodawcy**** 

4. Oświadczenie o korzystaniu z innego rodzaju dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania 

na proekologiczny (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu). 

5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, 

w którym planuje się inwestycję (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu). 

6. Oświadczenie dotyczące numeru rachunku bankowego na który ma zostać przekazana 

Dotacja (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu) 

7. Inne (określić jakie) …............................................................................................................ 

*        dane nieobowiązkowe 

**      niepotrzebne skreślić 

***    w przypadku współwłasności nieruchomości  

****  w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości 

 

 

………………………………………. 

         (data i podpis Inwestora) 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

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

                                                                                                                                                                                                (data, miejscowość) 

 

…………………………………… 

             (imię i nazwisko) 

…………………………………… 

          (adres zamieszkania) 

…………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 

Ja niżej podpisany/a* legitymujący/a* się dowodem osobistym seria: …., nr: ………………… 

oświadczam, że: 

− wyrażam zgodę na wykonanie przez Pana/Panią* ………………………...……………………….., 

zam.: …………………………….……………………………………………………………………….. 

zadania inwestycyjnego polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 

ogrzewanie proekologiczne w budynku / lokalu* mieszkalnym będącym naszą współwłasnością, 

położonego w miejscowości ……..……………………..…………… nr domu ……, nr lokalu ……… 

przy ul. ………………………………………….……………….......... polegającej na likwidacji 

wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców / kotła c.o.* opalanych paliwem stałym i 

zainstalowaniu kotła / pompy ciepła …………………………………………………………………….., 

− w ww. budynku / lokalu* mieszkalnym nie ma innego źródła ciepła centralnego ogrzewania. 

  

Oświadczam, iż akceptuję w całości treść Regulaminu określającego zasady udzielania osobom 

fizycznym dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne  

w Gminie Myślenice, przyjętego Uchwałą nr …………….. Rady Miejskiej  

w Myślenicach z dnia …………. 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie dotacji z budżetu Gminy  

na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny w budynku/lokalu* 

mieszkalnego będącego moją współwłasnością w całości na rzecz 

Pani/Pana* …………………………………………………………………. 

 

 

*     Niepotrzebne skreślić  

 

 

      ……………………………………. 

(podpis) 

  



Załącznik nr 5 do Regulaminu 

            ………………………………. 
                     (data, miejscowość) 
 

 

…………………………………. 
(Imię i nazwisko Inwestora) 
…………………………………. 
…………………………………. 
(adres Inwestora) 
………………………………… 
(numer telefonu) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

o korzystaniu z innego rodzaju dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania  

na proekologiczny 

 

Ja niżej podpisany / a* legitymujący / a* się dowodem osobistym seria: ……  

nr: ………………………… oświadczam, że: 

 

1. Korzystałem / nie korzystałem* z dofinansowania w ramach programu priorytetowego  

      ,,Czyste Powietrze”, 

 

kwota przyznanej dotacji: ………………………………………………………………….., 

 

2. inne (jakie?): ………………………………………………………………………….………, 

 

kwota przyznanej dotacji: ………………………………………………………………….., 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

                                                                                                              (data, podpis) 

 



 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu 

 

 

               …………………………………. 

                           (data, miejscowość) 

 

 

…………………………………. 

(nazwisko i imię Inwestora) 

…………………………………. 

…………………………………. 

(adres Inwestora) 

………………………………… 

(numer telefonu) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

  

 

Ja niżej podpisany / a* legitymujący / a* się dowodem osobistym seria: ...…, nr: ………………….., 

oświadczam, że w budynku mieszkalnym, w którym planuję Inwestycję nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

………………………………………. 

(podpis) 

 



 

 

Załącznik nr 7 do Regulaminu 

 

 

               …………………………………. 

                           (data, miejscowość) 

 

 

…………………………………. 

(nazwisko i imię Inwestora) 

…………………………………. 

…………………………………. 

(adres Inwestora) 

………………………………… 

(numer telefonu) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO 

  

 

Oświadczam, że dotacje w ramach „Myślenickiego Programu Wymiany Pieców” należy przekazać 

na poniższy numer rachunku bankowego, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem.*  

 

                          

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

………………………………………. 

(podpis) 

 


