
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Data wpływu .........................; godz. ….........…    Braniewo…………………... 

Burmistrz Miasta Braniewa 

Ul. Kościuszki 111 

14-500 Braniewo 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY MIASTA  

BRANIEWA 

NA DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA OGRZEWANIA NA PROEKOLOGICZNE 

W BUDYNKU MIESZKALNYM NA TERENIE GMINY MIASTA BRANIEWA 

 

1. Dane osobowe ubiegającego się o dotację. 

Imię i nazwisko/dane Wspólnoty Mieszkaniowej: 

…………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania/adres Wspólnoty Mieszkaniowej: 

……………………………………………………………………………………... 

Seria i numer dowodu osobistego: …………………… wydany przez : ………………………….......... 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………….. 

2. Lokalizacja budynku mieszkalnego. 

Adres (miejscowość, ulica, numer domu):............................................................................................. 

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

Numer ewidencyjny działki: ………………. obręb: ………………………………............................ 

3. Krótki opis przedsięwzięcia (rodzaj urządzenia grzewczego lub przyłącza, przyjęte 

rozwiązania techniczne, informacja o ateście lub certyfikacie). 

a) planowane źródło ciepła 

…………………………………………………………………………………………………………… 

b) likwidowane źródło ciepła 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia. 

Data rozpoczęcia: ………………………………………………………………………………………... 

Data zakończenia……………………………………………................................................................... 

5. Szacunkowy koszt budowy………………………………………………………………… zł 

Oświadczam, że: 



-am się z treścią uchwały nr …………………... Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 

………………………………………... w sprawie określenia zasad dofinansowania inwestycji służących 

ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa. 

 

- Dane zawarte we wniosku zgodne są ze stanem faktycznym. 

- Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami pomocy publicznej. 

- Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Braniewie 

przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2019 poz. 781 z późn. zm) na potrzeby realizacji 

niniejszego wniosku oraz oświadczam , że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat 

przetwarzania moich danych osobowych ( obowiązek informacyjny RODO)  

 

……………………… ………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)       (czytelny podpis Wnioskodawcy) 
 

 

Załączniki: 

1. Upoważnienie do zawarcia umowy dotacji udzielone wnioskodawcy przez wszystkich 

współwłaścicieli budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, kopia uchwały Wspólnoty 

Mieszkaniowej potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy). 

2. Odpis z księgi wieczystej. 

3. Pełnomocnictwo, w przypadku występowania w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem 

uiszczenia opłaty skarbowej. 

4. Dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej: 

- dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – warunki przyłączenia, 

- dla ogrzewania gazowego – opinia kominiarska o możliwości przyłączenia ogrzewania gazowego 

oraz warunki przyłączenia do sieci gazowej. 

 

 

Opinia Komisji 

Wypełnia Komisja opiniująca wnioski powołana przez Burmistrza Miasta Braniewa 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

          



         Braniewo, dnia ……………………… 

 

Członkowie Komisji:  

1. Przewodniczący Komisji ……………………………………….......................................................... 
(imię i nazwisko) (pieczęć i podpis) 

 

2. Członek Komisji ……………...........…………………………............................................................. 

(imię i nazwisko) (pieczęć i podpis) 
 

3. Członek Komisji …………………………………….......................................................................... 
 (imię i nazwisko) (pieczęć i podpis) 

 

4. Członek Komisji…………………………………….......................................................................... 
 (imię i nazwisko) (pieczęć i podpis) 

 

UWAGA! Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

 

 

 

 

 


