Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Data i godzina wpływu wniosku……………………………….……..……….
Nr referencyjny: Kocioł/2021/07/………………………………..……………
Podpis osoby przyjmującej wniosek …………………………………………
WNIOSEK
o refundację środków finansowych przeznaczonych na wymianę źródła ciepła w budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Mielec
Oświadczenie o danych Wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………......
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………......……………………
(miejscowość, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy)
Numer PESEL: ……………………………………………. Telefon kontaktowy: ……………………………..…………………
Oświadczenie o nieruchomości, na której zrealizowana zostanie inwestycja:
Adres nieruchomości: …………………………………………………… Nr ewidencyjny działki: …………………………
Tytuł prawny do nieruchomości: (np. prawo własności, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo
rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy)………………………………………………………………….…………………………
Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości: …………………………………………………………….
Oświadczenie o posiadanym źródle ciepła:
Oświadczam, że posiadam do wymiany niskosprawne, wyeksploatowane źródła centralnego
ogrzewania, które podlegać będą likwidacji:
• wiek kotła wynosi ……………………………………………………………………….…………………………(wiek w latach)
• kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe, tj. ……………………….……………..……….. (rodzaj paliwa)
• piece kaflowe ………….………. szt., pokojowe piecyki grzewcze na paliwo stałe ………..…..………. szt.
Oświadczenie o rodzaju nowego źródła ciepła:
Oświadczam, że w ramach składanego wniosku planuję wymienić dotychczasowe źródło ciepła
na:…………………………………………………………………………………………(kocioł gazowy lub kocioł na pellet).
Planowany koszt instalacji nowego kotła wyniesie …………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

………………………………………………….…..
Data i podpis Wnioskodawcy
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Wykaz niezbędnych załączników, które należy dołączyć do wniosku:
1) Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
2) Wydruk dokumentacji fotograficznej przedstawiającej dotychczasowe źródło ciepła na
paliwo stałe wraz z elementami identyfikującymi (np. tabliczka znamionowa,
potwierdzenie zakupu) lub w przypadku ich braku wraz z pisemnych oświadczeniem o
wieku źródła ciepła.
3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2 do Regulaminu
4) Oświadczenie – załącznik nr 3 do Regulaminu
5) Oświadczenie, że na działce, na której położony jest budynek mieszkalny brak jest
przyłącza gazowego i sieci gazowej – dotyczy tylko wniosków, w których wskazano
planowany montaż kotłów na pellet drzewny.
6) Oświadczenie współwłaścicieli (osób wskazanych w dokumencie potwierdzającym tytuł
prawny do nieruchomości) – jeżeli dotyczy
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