URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
WNIOSEK
o wypłatę dotacji celowej osobom fizycznym na zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące
ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz
URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ

UWAGA. Pola jasne wypełnia Wnioskodawca.

Wpłynęło ………………………………
L.dz. ……………………………………

1. Dane Wnioskodawcy
a) Dane osobowe
Imię

Nazwisko

Pesel

Numer telefonu

b) Adres zamieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

c) Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż wskazany w pkt 1 b)
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

2. Adres inwestycji
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu/lokali

Nr działki

Nr KW

3. Numer umowy o dotację celową na zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie
środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Siewierz
4. Rodzaj i model nowego ekologicznego urządzenia grzewczego
5. Cena zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego
Na podstawie Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie dotacji i sposobu jej
rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 27 grudnia 2018 r., poz. 8264) proszę o wypłatę dotacji celowej w
wysokości 50% ceny zakupu nowego ekologicznego urządzenia grzewczego jednak nie więcej niż 4000,00 zł.

Siewierz, dnia ………………………

……………………………………………

(podpis Wnioskodawcy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
Poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie,
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695)
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Załączniki do wniosku:
a) rachunek lub faktura VAT zakupu ekologicznego urządzenia grzewczego, wystawiona na Wnioskodawcę.
Na fakturze lub rachunku powinien być określony typ (model) oraz cena brutto urządzenia grzewczego.
W przypadku faktur lub rachunków, w których nie są wyodrębnione typ (model) i cena brutto urządzenia
- wymagana jest specyfikacja do faktury lub rachunku wystawiona przez sprzedawcę,
b) zaświadczenie lub certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań określonych niniejszym Regulaminem
dla urządzeń objętych dotacją,
c) dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do punktu złomowania.

UWAGA. Wypełnienie wszystkich pół oraz dołączenie wszystkich wymaganych załączników jest
obowiązkowe. W przypadku kserokopii Wnioskodawca potwierdza ww. dokumenty, że są zgodne
z oryginałem i własnoręcznie je podpisuje.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
Poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie,
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695)
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