
..................................................... Wodzisław Śląski,..............................
(imię, nazwisko wnioskodawcy-Inwestora)

     Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
.....................................................     Wydział Ochrony Środowiska

   i Gospodarki Komunalnej
.....................................................    ul. Bogumińska 4
(adres zamieszkania)     44-300 Wodzisław Śląski

.....................................................   
(PESEL)

.....................................................
(seria i nr dowodu osobistego)

.....................................................   
(telefon)

WNIOSEK

o udzielenie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE 
ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

1. Dane właściciela/współwłaściciela budynku, w którym planowana jest inwestycja:

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, adres)

2. Adres budynku, w którym planowana jest inwestycja:

...............................................................................................................................................................,

nr działki................................................, rok oddania budynku do użytkowania..................................

3. Dane o posiadanym źródle ciepła: rok produkcji.............................., paliwo...................................,
                                                           
rodzaj......................................................................................................................................................

(np. kocioł węglowy komorowy, piec kaflowy)

4. Planowany zakres prac:
Lp. Rodzaj inwestycji Wybór

1 Podłączenie do sieci ciepłowniczej

2 Zabudowa kotła gazowego

3 Zabudowa kotła węglowego

4 Zabudowa kotła na biomasę

5 Montaż pompy ciepła dla potrzeb c.o.

6 Montaż instalacji OZE dla potrzeb przygotowania c.w.u. 

tj.,..........................................................................................................
(np. kolektory słoneczne)



5.* Planowany rok wykonania inwestycji: 2017 2018

6. W budynku jest/nie jest** prowadzona działalność gospodarcza.

7.*** Powierzchnia całkowita budynku wynosi..............................m2, powierzchnia całkowita 

przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi..............................m2.

Ponadto oświadczam, że:

1.  Zapoznałem/am się  z  treścią   Regulaminu  dofinansowania  do  zadania  pn.:  „Wymiana
źródeł  ciepła  na  nowe  niskoemisyjne  i  montaż  OZE  w  latach  2017-2018  w  budynkach
indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław Śląski” ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i akceptuję warunki w nim zawarte.

2.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  wyłącznie  dla  potrzeb
udzielenia dofinansowania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3.  Administratorem  danych  osobowych  w  rozumieniu  ww.  ustawy  jest  Urząd  Miasta
Wodzisławia Śląskiego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul.  Bogumińskiej  4, który
powierza przetwarzanie danych osobowych Operatorowi. Przyjmuję zatem do wiadomości, że
dane osobowe zawarte  w niniejszym wniosku zostaną  przekazane Operatorowi  wyłącznie
w celu przeprowadzenia procedury udzielenia dofinansowania.

4.  Dotacja,  o  udzielenie  której  się  ubiegam  nie  stanowi  pomoc  y     publicznej,  w związku
z czym nie składam formularzy wymaganych przy ubieganiu się o pomoc publiczną.

.................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy-Inwestora)

Jako właściciel/współwłaściciel** budynku:

 ......................................................................................................................................................
(adres)

wyrażam zgodę na przeprowadzenie wnioskowanej inwestycji.

................................................................................
(czytelny podpis właściciela/współwłaściciela)

* - Należy zaznaczyć właściwe
** - Należy niepotrzebne skreślić
*** - Należy wypełnić, gdy w budynku jest prowadzona działalność gospodarcza

Załączniki:
1. Certyfikat energetyczno-emisyjny posiadanego źródła ciepła - jeśli jest wymagany.


