
Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych 
na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych 
 

WNIOSEK 
o dotację na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania (wymianę kotła) 

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

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

3. Adres budynku mieszkalnego do modernizacji …………………………………………………………………. 

4. Numer ewidencyjny działki oraz numer księgi wieczystej………………………………………………………. 

5. Telefon kontaktowy…………………….….………………………………..email……………………….……….. 

6. Rodzaj istniejącego (starego) źródła ciepła (typ kotła, rodzaj opału) 

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

moc kotła………….……[kW],  roczna ilość spalanego paliwa…………………….……….[tona] 

7. Moc nowego źródła ciepła* po modernizacji ……………………………………….….…[kW] 

8. Powierzchnia ogrzewana budynku ……..………………………………………...............[ m2 ] 

9. Szacunkowy łączny koszt kwalifikowany (brutto) inwestycji  …………………………………..…zł  

 

 

………………………………………                                                                     ………..…………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                            (podpis Wnioskodawcy) 
 
 
 
Wymagane załączniki, w przypadku:  
1) gdy wpisany we Wniosku  nr księgi wieczystej nie figuruje w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych 

(elektronicznym wykazie) - należy załączyć dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada tytuł 
prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana Inwestycja (aktualny odpis z księgi wieczystej),  

2) prawa do nieruchomości lub lokalu wynikającego z ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 
zobowiązaniowego – należy załączyć dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością lub 
lokalem, w którym dokonywana będzie Inwestycja wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do 
dokonania Inwestycji oraz oświadczenie właściciela nieruchomości o zapewnieniu trwałości Nowego 
źródła ciepła przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym otrzymano Dotację. 

 
* Moc nowej kotłowni (nowego źródła ciepła)  powinna być niższa od mocy kotłowni likwidowanej (starego źródła 
ciepła) co najmniej o 20%.  



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

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

1.  Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu przyznawania dotacji celowej na 
wymianę starych kotłów grzewczych dla projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie 
Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w 
indywidualnych gospodarstwach domowych” realizowanych ze środków budżetu Miasta Mszana 
Dolna w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

2. Oświadczam, że Budynek w którym planowana jest wymiana źródła c.o. jest budynkiem 
mieszkalnym zgodnie z art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t. j. 
Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz jest użytkowany zgodnie z przepisami ww. Prawa 
budowlanego. 

3. Oświadczam, że jestem gotów i posiadam niezbędne środki finansowe na realizację Inwestycji 
w bieżącym roku kalendarzowym, w terminach, które będą ustalone przez Burmistrza Miasta 
w umowie Dotacji. 

4. Oświadczam, że nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (decyzją, umową itp.) 
do zamontowania ekologicznego źródła ciepła w Budynku. 

5. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem 
Miasta Mszana Dolna. 

6. Oświadczam, że Budynek nie posiada drugiego alternatywnego źródła ciepła c.o.,  
za wyjątkiem pieca (kotła) pracującego tylko w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego drewnem. 

7. Oświadczam, że spełniam wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. 

8. Przystępując do programu wyrażam zgodę na przeprowadzanie kontroli Budynku, 
 w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej 
przeprowadzeniu, przez osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna  

9. Ja niżej podpisany jako uczestnik Programu, zgodnie z obowiązującym ogólnym 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie 
danych osobowych (RODO): 
a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

osobowych  
b) podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
c) zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 

10. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym Wniosku, oświadczeniach  
 i wymaganych załącznikach są prawdziwe. 

 
1) Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Programu oraz jego monitoringu i ewaluacji, a także w 

celu przeprowadzenia w przyszłości ewentualnych akcji informacyjnych i marketingowych dotyczących innych 
usług i programów mogących zainteresować składającego oświadczenie. 

2) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą:  ul. Marszałka 
Piłsudskiego 2 , 34-730 Mszana Dolna. 

3) „Wnioskodawca” – podmiot ubiegający się o przyznanie Dotacji w ramach Programu, legitymujący się tytułem 
prawnym do nieruchomości (Budynku mieszkalnego) zlokalizowanej na terenie Miasta Mszana Dolna 
wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub 
stosunku zobowiązaniowego. 

4) Niniejszy wniosek wypełnia Wnioskodawca w celu przyjęcia do Programu. 
 

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


