
   

 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/844/18 
 Rady Miasta Tychy 

                                        z dnia 30 sierpnia 2018 r. 
 

WNIOSEK  
 

o wypłatę dotacji celowej na zadanie związane ze zmiana systemu ogrzewania budynku 

mieszkalnego na ogrzewanie proekologiczne w ramach umowy o dotację nr ……………………… 

z dnia …………………………….. 

Przed wypełnienie wniosku, należy zapoznać się z Uchwałą nr L/844/18 z dnia 30 sierpnia 2018r. Rady Miasta 
Tychy w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie                        
z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne                                   
w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Tychy 

Wniosek należy wypełnić  DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 
I.  DANE WNIOSKODAWCY:  

 
1. Wnioskodawca..................................................................................................................... 

      (Imię i Nazwisko) 

 

2. Adres zameldowania............................................................................................................ 
     (ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

 

3. Adres do korespondencji........................................................................................................ 
    (ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

 

4. Nr telefonu........................................................................................................................... 
(stacjonarny, komórkowy) 

 

5. Adres e-mail……………………………………………………………………………………… 
 

II. LOKALIZACIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. Miejscowość: Tychy 
 
2. Ulica, nr domu ……………………………………………………………………..………………..….. 
 
3. Numer działki ………………………………………………………………………………….……….. 
 
4. Numer księgi wieczystej nieruchomości……………………………..………………………..……… 

 
III. CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
1. Rodzaj zamontowanego źródła ciepła: ………………………………………………………………………………….………..…. 

                                                                       (węglowe, gazowe, elektryczne itd.) 
 

2. Producent obecnego urządzenia grzewczego: ........................................................................  

3. Rok produkcji lub montażu źródła ciepła: …………………………….……………….…………..… 

4. Model obecnego urządzenia grzewczego: ............................................................................... 

5. Moc zamontowana źródła ciepła: ………………….kW 

 

IV:  PLANOWANE DATY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI 

1. Rozpoczęcie realizacji inwestycji: .................................. r.  

2. Zakończenie realizacji inwestycji: ................................. r. 

 

V. WARTOŚĆ INWESTYCJI OGÓŁEM:………………………………………………………………………………………. 

VI. WARTOŚĆ WNIOSKOWANEJ/ROZLICZANEJ DOTACJI:……………………………………………………… 



   

  

 

 

VII. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 

1. Rachunek/ faktura VAT/ inny dokument księgowy obejmujący koszty inwestycyjne objęte 

dotacją, wystawiony na Wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem zapłaty całości. Ponadto                    

w przypadku płatności przelewem należy dołączyć „potwierdzenie transakcji” wykonanego 

przelewu, 

2. przy zmianie instalacji na urządzenie na paliwo stałe: 

a) dokument potwierdzający zakończenie zadania inwestycyjnego (np. protokół odbioru 

końcowego) wystawionego i podpisanego przez uprawnionego Wykonawcę nie później niż 

20 listopada danego roku kalendarzowego, 

b) opinia zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do 

przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni, 

c) kopia sprawozdania z badań zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 303-5:2012 wykonanych 

przez akredytowane laboratorium badawcze, 

d) kopia protokołu odbioru robót montażowych kotłów na paliwo stałe, wystawionego przez 

uprawniony podmiot,  

e) kopia dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego źródła ciepła, 

f) dwa zdjęcia -  nowego źródła ciepła oraz tabliczki znamionowej. 

3. przy zmianie instalacji na gazową: 

a) dokument potwierdzający zakończenie zadania inwestycyjnego (np. protokół odbioru 

końcowego) wystawionego i podpisanego przez uprawnionego Wykonawcę nie później niż 

20 listopada danego roku kalendarzowego, 

b) protokół odbioru/uruchomienia instalacji grzewczej sporządzony przez instalatora                          

z uprawnieniami lub oświadczenie wnioskodawcy o braku obowiązku odbioru                                 

i uruchomienia instalacji grzewczej przez uprawnionego instalatora, 

c) opinia zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do 

przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni, 

d) kopia dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego źródła ciepła, 

e) dwa zdjęcia (w tym:  nowego źródła ciepła oraz tabliczki znamionowej). 

4. przy zmianie instalacji na elektryczną: 

a) dokument potwierdzający zakończenie zadania inwestycyjnego (np. protokół odbioru 

końcowego) wystawionego i podpisanego przez uprawnionego Wykonawcę nie później niż 

20 listopada danego roku kalendarzowego. 

b) protokół odbioru/uruchomienia instalacji grzewczej sporządzony przez instalatora                             

z uprawnieniami lub oświadczenie wnioskodawcy o braku obowiązku odbioru                                   

i uruchomienia instalacji grzewczej przez uprawnionego instalatora, 

c) kopia dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego źródła ciepła, 

d) dwa zdjęcia (w tym:  nowego źródła ciepła oraz tabliczki znamionowej). 

5. przy podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej: 

a) dokument potwierdzający zakończenie zadania inwestycyjnego (np. protokół odbioru 

końcowego) wystawionego i podpisanego przez uprawnionego Wykonawcę nie później niż 20 

listopada danego roku kalendarzowego,, 

b) kopia protokołu odbioru węzła cieplnego podpisanego przez dostawcę ciepła, 

c) kopia protokołu odbioru instalacji centralnego ogrzewania wystawionego przez uprawniony 

podmiot,  

d) kopia dokumentu potwierdzającego likwidację dotychczasowego źródła ciepła, 

e) dwa zdjęcia (w tym:  nowego źródła ciepła oraz tabliczki znamionowej). 

 

 

 



   

 

OŚWIADCZAM, ŻE:  

1. Informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

2. Nie zalegam z podatkami i opłatami (w tym opłatami za odbiór odpadów komunalnych) na rzecz 

Gminy Tychy. 

3. W ciągu ostatnich 5 lat nie korzystałem z dofinansowania (dotacji), które zostało przyznane przez 

Gminę Miasta Tychy na zmianę systemu grzewczego we wnioskowanym budynku mieszkalnym. 

4. Odbiór wnioskowanego do dotacji przedsięwzięcia nastąpił z zachowaniem obowiązujących 

przepisów i przez osobę posiadającą właściwe kwalifikacje zawodowe. 

5. Wyrażam zgodę na kontrolę prac objętych wnioskiem przez przedstawiciela miasta w okresie 5 lat 

od daty przyznania dotacji celowej. 

 
 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych w niniejszym wniosku 

 

 

 
 
 
 
 

……..……………………………….  
              (czytelny podpis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* niepotrzebne skreślić 


