
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 84/2019 
Burmistrza Strykowa 
z dnia 12 sierpnia 2019 r. 

 
WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stryków w roku 2019 
na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego 

na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła na podstawie 
Uchwały Rady Miejskiej w Strykowie Nr XI/112/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. 

 
         Burmistrz Strykowa 
         ul. Kościuszki 27 
         95-010 Stryków 
 

Nr ewidencyjny wniosku 
 

 
 
I. DANE WNIOSKODAWCY 

1. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 
(Nazwisko, Imię/Nazwa 
Wnioskodawcy/Pełnomocnika) 
(dane pełnomocnika dotyczą wyłącznie 
osób składających wniosek za jego 
pośrednictwem) 

 
 
 

2. WNIOSKODAWCA 
(Forma prawna wnioskodawcy) 

□ Osoba fizyczna 
□ Wspólnota mieszkaniowa 
□ Osoba prawna 
□ Przedsiębiorca  
□ Inne (jakie?) 
……………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania/Siedziba  
 
 

4. Adres korespondencyjny 
(jeśli inny niż zamieszkania/siedziby) 

 
 
 

5. Telefon, e-mail: 
(fakultatywnie) 

 
 

6. NIP, KRS, REGON  
dotyczy tylko osób prawnych lub 
przedsiębiorców 

 
 
 

7. Lokalizacja inwestycji Adres 
Nr ewid. działki 
Obręb 

8. Rodzaj nieruchomości □ Jednorodzinna 
□ Wielorodzinna 
□ Komunalna 
□ inne (jakie?) 
………………………………………………... 
………………………………………………… 



9. Stan prawny nieruchomości,  
na której ma być realizowane 
zadanie 

□ Właściciel nieruchomości 
□ Współwłaściciel 
□ inne (jakie?) 
………………………………………………... 
………………………………………………… 

 
 
 
 
II. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI 

1. Nazwisko, Imię Wnioskodawcy 
Adres zamieszkania i 
korespondencyjny 
Nr telefonu (fakultatywnie) 

 
 
 

2. Nazwisko, Imię Wnioskodawcy 
Adres zamieszkania i 
korespondencyjny 
Nr telefonu (fakultatywnie) 

 
 
 

3. Nazwisko, Imię Wnioskodawcy 
Adres zamieszkania i 
korespondencyjny 
Nr telefonu (fakultatywnie) 

 
 
 

4. Nazwisko, Imię Wnioskodawcy 
Adres zamieszkania i 
korespondencyjny 
Nr telefonu (fakultatywnie) 

 
 
 

 
 
 
 
III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

1. Rodzaj zainstalowanego 
(istniejącego) w budynku lub 
lokalu źródła ciepła (urządzenia 
grzewczego) 

 

2. Rodzaj planowanego do 
zainstalowania źródła ciepła: 

□ kocioł na ekogroszek klasy 5 
□ kocioł na biomasę klasy 5 
□ kocioł na gaz (z sieci) 
□ kocioł na gaz (instalacja zbiornikowa) 
□ kocioł na olej opałowy 
□ ogrzewanie elektryczne 
□ pompa ciepła 

3. Planowany termin zakończenia 
zadania 

 

 
 
 
 

IV. FINANSOWANIE ZADANIA 
2. Wnioskowana kwota dotacji: 

a) w przypadku osób fizycznych nie 
prowadzących działalności 
gospodarczej należy podać kwotę 
brutto 

 
 
                                                                 zł 
 
 



b) w przypadku przedsiębiorców 
należy podać kwotę netto 

                                                                 zł 

Środki własne w kwocie:  
                                                                 zł 
 

Całkowity koszt zakupu pieca:                                                                  zł 
 
 

3. Numer rachunku bankowego 
podmiotu na rzecz, którego ma 
zostać przekazana dotacja (w 
przypadku kilku współwłaścicieli 
nieruchomości należy wskazać jednego z 
nich poprzez podanie imienia i nazwiska 
oraz jego rachunku bankowego) 

Imię i nazwisko / Nazwa 
 
……………………………………………………….. 
 
Nr rachunku bankowego  
 
……………………………………………………… 

 
V. ZAŁĄCZNIKI 
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego/lokalu użytkowego, 
w którym będzie wymieniane źródło ciepła; 
- Jeżeli wymiana źródła ciepła tego wymaga – stosowne ostateczne pozwolenia, zezwolenia, zgody, decyzje 
i opinie, a jeżeli przepisy wymagają jedynie zgłoszenia, dokument potwierdzający zgłoszenie zamiaru 
wykonania określonych robót budowlanych do organu administracji z adnotacją lub zaświadczeniem organu 
o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania określonych robót budowlanych; 
- Zgodę wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na ubieganie się 
o dotację w kwocie określonej we wniosku i realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 Regulaminu 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła 
ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na 
terenie Gminy Stryków, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Strykowie 
z dnia 27 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r., poz. 4264), albo uchwałę, o której mowa w art. 
22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737); 
- wszystkie zaświadczenia  o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał wnioskodawca w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzedzających go  
latach podatkowych albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, jeżeli dofinansowanie stanowi taką pomoc; 
- informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.) 
albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 
podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810), 
jeżeli dofinansowanie stanowi taką pomoc . 
- Pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu wnioskodawcy/-ów występuje pełnomocnik. 

 
 
 
Stryków, dnia…………………………..                            ………………………………… 
                                                                                                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 

 


