
 

 

 

Do Wójta Gminy Gorzyce 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………….......... 

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

Telefon kontaktowy (dobrowolnie) ………………………………………………………………………… 

Adres budynku, w którym nastąpi wymiana źródła ciepła:  

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

Nr działki ……………………………………………………………………………………………………. 

Nr księgi wieczystej ……………………………………………………………………………………........ 

Rok oddania budynku do użytkowania ……………………………………………………………………... 

Powierzchnia budynku ……………………………………………………………………………………… 

Istniejące źródło ciepła:  

- rodzaj paliwa ……………………………………………………………………………………………..... 

- rok produkcji ………………………………………………………………………………………………. 

- moc ………………………………………………………………………………………………………... 

Zgodnie z Uchwałą NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw jestem zobowiązany/a wymienić istniejące źródło ciepła do 

dnia: 

□ 31.12.2021 r. 

□ 31.12.2023 r. 

□ 31.12.2025 r. 

□ 31.12.2027 r. 

Lp. Planowany zakres modernizacji Wybór 

1  Montaż kotła węglowego z automatycznym załadunkiem □ 

2  Montaż kotła opalanego biomasą □ 

3  Montaż kotła gazowego □ 

4  Montaż kotła olejowego □ 

5  Montaż ogrzewania elektrycznego □ 

6  Montaż pompy ciepła dla potrzeb c.o. □ 

Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? TAK/NIE)* w przypadku odpowiedzi TAK 

podać powierzchnię ................ m2 

Planowany termin realizacji inwestycji: 

kwartał 

II-czerwiec; III; IV-październik )* 



 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

2. Nie posiadam zainstalowanego drugiego źródła ciepła (nie dotyczy kominka, trzonu kuchennego). 

3. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

na terenie Gminy Gorzyce na lata 2022-2025, znam i akceptuję warunki w nim zawarte. 

4. 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 

Komisję powołaną przez Wójta i upoważnionych pracowników Funduszu oraz zobowiązuję się do 

przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła na własny koszt, zgodnie z otrzymanymi opiniami. 

5. Nie korzystałem/am z dofinansowania na ten sam rodzaj inwestycji w tym samym budynku ze środków 

budżetu Gminy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku. 

6. Wyrażam zgodę na sporządzanie przez Urząd kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących mojego 

udziału w Programie. 

7. Złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

Do wniosku dołączam:  

□ Oświadczenie właściciela o posiadanym prawie własności (druk stanowiący załącznik nr 2 do 

Regulaminu). 

□ W przypadku współwłasności budynku – pisemna zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli 

budynku na przystąpienie do Programu (druk stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu). 

□ W przypadku, gdy Inwestor nie jest właścicielem nieruchomości - pisemna zgoda właściciela na 

przystąpienie do Programu (druk stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu). 

 

 

………………………………………… 

(czytelny podpis Inwestora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 


