
Załącznik  

do Uchwały Nr XVII/134/2012 

Rady Powiatu Krapkowickiego 

z dnia 27 marca 2012 r. 

 

Krapkowice, dnia:…………………………… 

Nr sprawy: ……………..………………….… 

Wnioskodawca: 

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

imię i nazwisko / nazwa 

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

adres zamieszkania / siedziby 

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

kod pocztowy miejscowość 

............-............... 

nr domu / nr lokalu 

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

nr telefonu lub adres e-mail 

Starostwo Powiatowe  

w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu krapkowickiego pochodzących z wpływów  

z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub 

naruszenie wymogów korzystania ze środowiska. 

 

1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację celową: 

1) ............................................................................................................................. 

imię, nazwisko albo nazwa podmiotu 

 

2) ............................................................................................................................. 

adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 

 

3) ............................................................................................................................. 

Seria i numer dowodu osobistego, PESEL/ NIP/ REGON 

 

4) ............................................................................................................................. 

forma prawna (osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca, jednostka sektora finansów 

publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną, inne) 

 

5) ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Nazwa banku i numer konta bankowego Wnioskodawcy 



2. Określenie zadania będącego przedmiotem dotacji celowej, w tym: 

1) ............................................................................................................................. 

nazwa i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji/zakres rzeczowy przedstawiam w formie załącznika do wniosku* 

 

2) ............................................................................................................................. 

termin realizacji inwestycji 

 

3) ............................................................................................................................. 

miejsce realizacji inwestycji 

 

4) ............................................................................................................................. 

kalkulacje przewidywanych całkowitych kosztów realizacji inwestycji / kalkulacje przedstawiam w 

formie załącznika do wniosku* 

 

5) ..................................... zł słownie: 

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

....................................................................................................................................................złotych 

wysokość oczekiwanej dotacji celowej z budżetu  

 

6) ............................................................................................................................. 

informacja o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł 

 

7) Informacje na temat obiektu budowlanego 

 

 

 

Dane obiektu 

Typ budynku: 

wolnostojący 

bliźniak 

szeregowiec 

kamienica 

inny 

 

Rok  

budowy 

 

………………………….. 

 

 

Kubatura………………m
3
 

 

Powierzchnia 

użytkowa 

 

………………………m
2
 

Ocieplenie budynku: 

budynek dobrze ocieplony              budynek nieocieplony 

budynek słabo ocieplony 

Ilość osób użytkujących obiekt 

 

………….. 

Dane systemu grzewczego przed modernizacją 

Lokalizacja kotłowni: 

piwnica  

łazienka 

pokoje 

inne 

 

Moc kotła: …………………kW 

Rok produkcji kotła …………………r. 

Szacunkowe zużycie węgla na 

rok 
……………………ton 



Planowana modernizacja systemu ogrzewania 

Zakres modernizacji Rok  
Rodzaj paliwa po wymianie 

kotła 

Ilość planowego 

zużycia na rok 

Wymiana kotła   
Węgiel   

Gaz   

Wymiana kotła i instalacji 

(c.o., c.w.u.) 
  

Olej opałowy   

Biomasa   

Wymiana kotła i instalacji 

(c.o., c.w.u.), 

termomodernizacja 

  
Energia elektryczna   

Inne………………………   

Wymiana kotła i instalacji 

(c.o.,c.w.u.), 

pełna termomodernizacja 

budynku(z wymianą okien) 

  

Rozbudowa instalacji grzewczej o: 

Kolektory słoneczne 
 

Wymiana kotła oraz 

………………………… 
  

Pompa ciepła  

Inne……………………………………………………  

 

3. Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

celowość i efektywność wykorzystania środków publicznych 

 

4. Oświadczam/-y, że: 

1) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) 

oraz podanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska, w związku z prowadzonym 

postępowaniem o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną; 

2) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

3) wyrażam/y zgodę na przeprowadzenie oględzin, związanych z realizacją inwestycji służących 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej, na terenie lokalu/budynku mieszkalnego  

lub nieruchomości. 

5. Do wniosku ponadto dołączam/-y: 

1) dokumenty potwierdzające formę prawną wnioskodawcy (odpis z KRS, wypis z ewidencji 

działalności gospodarczej, inne ………………………………..………..) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy przez osobę/osoby 

podpisujące niniejszy wniosek; 



2) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku mieszkalnego lub nieruchomości 

(odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy lub inny tytuł prawny poświadczony przez 

właściciela lub zarządcę lokalu/budynku mieszkalnego lub nieruchomości); 

3) zgodę właściciela/współwłaściciela/zarządcy lokalu/budynku mieszkalnego lub nieruchomości  

na wykonanie inwestycji związanej z ochroną środowiska i gospodarki wodnej*; 

4) kopię pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji*; 

5) kalkulację przewidywanych całkowitych kosztów realizacji inwestycji*; 

6) aktualną informację o wyrobach zawierających azbest według wzoru określonego  

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie 

wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji 

lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. 

Nr 8, poz. 31), potwierdzoną za zgodność z oryginałem w urzędzie gminy lub Urzędzie 

Marszałkowskim*; 

7) szkic lub mapę geodezyjną terenu, z zaznaczeniem obiektu, z którego ma być usunięty azbest  

(w sposób umożliwiający jego identyfikację w terenie)*. 

 

 

 

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

podpis wnioskodawcy 

lub osób uprawnionych do jego reprezentowania 

 

* niepotrzebne skreślić 


