
(mie3scowość) (data)

Imię i Nazwisko
Ad res nrtel

Nr 00. .wydany przez.

Nr PESEL NIP

Nazwa banku i nr rachunku bankowego na które ma być przekazane
dofinansowanie

WNIOSEK

Proszę o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynku

mieszkalnego/mieszkania/Iokalu" oznaczonego

nr........................, posadowionego na dz. nr ...................,w................................ ............

Gminie Jasienica objętego Księgą Wieczystą nr ..................................................

Zmiana systemu ogrzewania polega na wymianie obecnie użytkowanego pieca CO na

paliwo stałe" / gazowe", zainstalowanego w kotłowni" / części użytkowej budynku

mieszkalnego" kuchnia, łazienka itp. .......... ......................................na piec CO

zasilany paliwem gazowym"/stałym": węgiel, drewno, pelet, słoma

itp... .. . . . . . .......................................................................

1 . Oświadczam, że zapoznałem(am) się z ,,Regulaminem udzielenia z Budżetu Gminy Jasienica
dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych i
Iokalach mieszkań na terenie Gminy Jasienica.

2. Oświadczam, że w budynku mieszkalnym, mieszkaniu, lokalu, w którym będzie wymieniany na
proekologiczny kocioł zasilający instalację CO nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

3. Do wniosku dołączam wszystkie wymagane dokumenty (dot. danego systemu ogrzewania)
określone w ,,Regulaminie udzielenia z Budżetu Gminy Jasienica dofinansowania zmiany
systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych, mieszkaniach i lokalach
na terenie Gminy Jasienica.

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzanie oględzin w moim mieszkaniu przez powołaną kornisję
Wójta Gminy Jasienica, przed i po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania na
proekologiczne.

5. Jako użytkownik pieca na paliwo stałe po wymianie zobowiązuję się do stosowania paliwa dla
którego zostały ustalone parametry kotła.

6. Oświadczam, że wymieniony stary piec CO mułowo-węglowy"/węglowy" /gazowy" zostanie
przekazany do złomowania.

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych
dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji dofinansowania zmiany systemu
ogrzewania na proekologiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1 997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 201 6r. poz. 922). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159.

" - odpowiednie podkreślić
Zalączniki do wniosku:

1 ............. .......... .. ...... ..

2 . . . . ................................ . ..

3 . . ................................. ...... ....

4. . ...................... .................. . .

Podpis Wnioskodawcy



O S W I A l) C Z E N i E

stanowiące załąeznik do wniosku o dofinansowanie zmiiiny systemu
ogrzewania na prockologicznc

Ja niżej podpisany/na"' na

podstawie aii. 233 - o odpowicdzialności karncj ustawy Z dnia 6 czerwca 1 997r.

Kodcks karny (I)z. U Z 20l6r., poz. 1137) oświadezam, żc jcstcm

właścicielem/najemcą=' budynku micszkalncgo/micszkania/lokalu*

i posiadam/nie posiadam* prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną

w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr

W obrębie ewidencyjnym Jasicnica w jednostce (sołectwo)

W budynku/mieszkaniu/lokalu* jest* / nic jest* prowadzona działalność
gospodarcza.

(mie.jscowość i da(a) (podliis skliidąjąccgo riświiidczciiie)

* iiiewłaściwe skreślić

Art. 233.
F3 1. Klo, skladiąii)c zeziiiiiiie miąji)ce slużyć Za dowód w postępowaiii?i sądowym I?ib w iiiiiym postępowaiii?i 1'irowadzoi'iyin iia

pods}iiwic ?islauiy, zeziiiąjc iiicpriiwdę I?ib zalajii prawlę, podlcga karze ?iozbirwiciiia woliiości do lii} 3.
ł: 2. War?iiikicm o%owicdzialności jesl aby przyjmciji)cy zcznanic, dzialiąjąc w zakrcsic swoicli uprawniciS, tiprzedzi) zczirai>lccgo

o odpowiedzialiiości kariicj za Falszywe zeziiaiiic I?ib odcliral od iiicbcio 1irzyrzcczciiic
!) 3. Nie podlegii karze, klo, iiic wicdząc (1 1irawic odmowy zeziiaiiia I?il'i odpowicdzi iia pytiiiiia, skliidii I"alszywe zcziiiiiiic z obauiy

przed odpciwiedziiiliiościt) kariii) grożącąjcimi samcimi Itib jego iiąjbliższym.
§4. Klo, jako bicgly, rzeczoziiauica I?ib tl?imacz, ?irzcdslawiii t'alszywi) oliiiiię lub tltimiiczciiic miąjt)cc sl?iżyć zii dowód

w liostę1'iowai'ii?i okrcśloiiym ysr § I , podlcga karzc pcizbawiciiia woliiości do lii( 3.
§ 5. Si}d mOże ZaSTOSOWaC IladZW9C2jljlle zlaboridzciiic kary, a iiiiwcl OC?SI:II)IC Od J(.i wymicrzciiiii, .1czcli'.

I) I'alszywe zeziiaiiie. opiiiia I?ib (I?imaczciiic dotyczy okolicziiości iiie inogącycli mieć wplyw?i iia rozstrzyBiiięcic sprawy.
2) s1irawca dobrowoliiic sprosl?ijc liilszywe zcziiaiiic, o1iiiiię Icib tlcimiiczciiie, zaiiim iias(i)pi, cliociażby iiicp+aivvomociic,

mzs{rzygnu;cic slirtsvvy.
F§ 6. Przepisy !: l -3 oraz 5 stoscijc się od1'iowicdnio do osoby, klóra skliida falszywc oświadczciiie, jeżcli przc1'iis cislawy przewidiijc

możliwość odebraiiia oświai)Iczcniti 1:od rygorcm odpowicdziiiliiości kariiąj.


