
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

ZałącznIk do Uchwały Nr XXII/214116

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnl,a27 września 2016 r.

IJ rząd Miasta Wodzisławia Ś ląskiego
ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Sląski

Wniosek o udzielenie dotacji
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie

miasta Wodzisławia Śląskiego

Zwracam się z prośbą o przyznanie dotacji w związkl ztrwałązmianą systemu ogrzewania opartego

na paliwie staĘm na:

D ogrzewanie gazowe
n podłączenie budynku do zdalaczynnego źrodła ciepła

Wykonane prace polegały na

Dane dot, budynku, w którym przeprowadzona została inwestycja (położenie budynku: dokładny
adres, numer ewidencyjny dzlałki, numer KW) ,......,

Dane inwestora.
l. Adres lub siedziba
Województwo .......,,..,..,.

2. Numer identyfikacji REGON
3. Numer NIP / PESEL......,,.....,..
4. Klasa rodzaju podstawowej działalności (wg PKD)
5. Forma prawna przedsiębiorcy......,.......
6. Wielkość przedsiębiorcy..,........,,.

Oświadczam, iz:
1. zapoznałem/am* się iakceptuję treść uchwały RM Wodzisławia Sl. w sprawie udzielenia dotacji

celowej dla właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, w których prowadzona jest

działalność gospodarcza, ze środków budżętu gminy na dofinansowanie zadan inwestycyjnych
związanychŹ ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wodzisławia Sląskiego,

2, posiadam nw, tytuł prawny do budynku
n własność
3, jestem uprawniony/na do ubiegania się o dotację
4. powierzchnia budynku wynosi ,..,,,,....,,,,., m2

5. powierzchnia budynku przeznaczona pod działalność gospodarczą . . ...,,.....m'
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6. nie posia dam zaległości finansowych wobec Miasta wodzisław Śląski

Załączniki
1. dokumenty potwierdzające podłączenie budynku do zda|aczynnego źródła ciepła lub montazu

instalacji gazowej, wystawiona na Inwestora - oryginał do wglądu,

2. kserokopia aktu własności budynku lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania
budynkiem - oryginał do wglądu,
3, w przypadku ogrzewania gazowego - protokół odbioru końcowego robót wraz z oświadczeniem

wykonawcy o prawidłowości wykonania instalacj i wewnętrznej,

4, w ptzypadku podłączenia budynku do sieci zdalaczynnej - protokół odbioru końcowego robót,

spisany pomiędzy Inwestorem a dostawcą ciepła,
5. zaświadczęnta oraz oświadczenia, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały:

(data wypełnienia wniosku)

(podpis wnioskodawcy)
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