
              
                          Burmistrz Libi ąża 
                 32-590 Libi ąż, ul. Działkowa 1 

 
WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na wymian ę źródeł ciepła  
w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gmi ny Libi ąż 

 
1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko  __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy _______________________________________________________________ 
 

2. Adres budynku mieszkalnego, w którym planowana j est inwestycja:  

_______________________________________________________________________________ 

nr działki __________________________ nr księgi wieczystej _____________________________ 

3. Opis zadania:  
Rodzaj nowego źródła ciepła (właściwe zaznaczyć): 

        kocioł węglowy spełniający wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 potwierdzonej przez 
laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji   

        kocioł na biomasę spełniający wymogi klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 potwierdzonej 
przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji   

 

          kocioł gazowy 
          kocioł olejowy 

       ogrzewanie elektryczne 
 

Moc planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła (kW) ______________________  
 

4. Planowany termin realizacji inwestycji:  
Data rozpoczęcia:     _______________ (nie wcześniej niż po podpisaniu umowy na udzielenie dotacji) 

Data zakończenia:    _______________ (dokładny termin realizacji zostanie wskazany w umowie na udzielenie dotacji) 

                                                                                (nie później niż do 30.08.2015 r.) 
5. Sposób przekazania dotacji:    

 

          zwrot na rachunek bankowy numer:   _ _   _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    
  imię i nazwisko oraz adres posiadacza rachunku:      
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

      gotówka w kasie.                         
 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Libiążu zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) dla potrzeb 
realizacji  inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła. 
Zapoznałem/am się z regulaminem udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia 
niskiej emisji na terenie gminy Libiąż. 

 
 

 
 
………………………                                                                                         …..…………………………………. 
           Data                                                                                                                               Podpis wnioskodawcy 
 
Wykaz niezbędnych załączników do przedłożenia przy składaniu wniosku: 
1) kserokopia dowodu tożsamości oryginał do wglądu, 
2) odpis z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy), 
3) oświadczenie, że wnioskodawca posiada zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła. 


