
  

C. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU.
1. Zgoda właściciela budynku/lokalu mieszkalnego na zmianę systemu grzewczego (Najemca).
2. Warunki  techniczne z Rejonu Energetycznego lub z Zakładu Gazowniczego w przypadku  ogrzewania

energią elektryczną lub gazem (dołączyć przy podpisywaniu Umowy z Miastem Katowice).

Urząd Miasta Katowice Katowice dn. .............................

Wydział Kształtowania Środowiska 
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

W N I OS E K
DLA OSÓB FIZYCZNYCH

o udzielenie dotacji celowej w roku  2021
 na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania

budynku\lokalu mieszkalnego na ogrzewanie proekologiczne

Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXXIII/729/13 z dnia 30.01.2013r.,
      (ze zm)., oraz Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Katowice

Nr 1243/2017 z dnia 22.02.2017r.

A. WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy 4. Nr telefonu 

2. Ulica, nr budynku / lokalu 5. PESEL  Wnioskodawcy

3. Miejscowość, kod pocztowy 6. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Wnioskodawcy

B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1. Ulica, nr budynku / lokalu mieszkalnego 6. Rok wybudowania budynku 

7. Ilość pieców na paliwo stałe, które zostaną zlikwidowane

3. Przewidywana wartość inwestycji 8. Roczne zużycie paliwa stałego (w  tonach)

5. Nr księgi wieczystej lub nr działki oraz karty mapy (Właściciel)

10. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

2 .Właściciel / Najemca  *                                                                
                                                                                                    
 budynku mieszkalnego / lokalu mieszkalnego *

4 .Zobowiązuję się do wykonania i  rozliczenia inwestycji, nie później     
                                                                                                    
   niż do dnia .............. 2021r.

9. Tryb płatności KASA \ KONTO (podać numer) *                                    
                                                                                                        
  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _



D. Po  zawarciu  Umowy  z  Miastem  Katowice  o  przyznanie  dotacji  celowej  oraz  po  zakończeniu  prac
związanych ze zmianą ogrzewania zobowiązuję się uzupełnić wniosek o:

W przypadku:

W przypadku:

E. UWAGI.
1. Dotacja powinna być rozliczona nie później niż do dnia 30 listopada roku, w którym została podpisana 

Umowa z Miastem Katowice.
2. Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana jest

Umowa pomiędzy Miastem Katowice a Wnioskodawcą. 
Wypłata  przyznanej  dotacji  celowej,  nastąpi  po  złożeniu  kompletnego  wniosku  wraz  z  wszystkimi
załącznikami  (pkt D), zakończeniu prac oraz po przeprowadzeniu kontroli przez służby Urzędu Miasta
Katowice.

3. Kontrola  instalacji  grzewczej  przez  Urząd  Miasta  następuje  po  zgłoszeniu  przez  Wnioskodawcę
zakończenia  inwestycji,  oraz  po  zlikwidowaniu  wszystkich  pieców  opalanych  paliwem  stałym  we
wnioskowanym budynku/lokalu mieszkalnym, a w przypadku ogrzewania elektrycznego - usunięcia rur
do przewodu kominowego z pieca kaflowego.

4. ZASADĄ  UDZIELENIA  DOTACJI  CELOWEJ  W  KATOWICACH  JEST  W  PIERWSZEJ
KOLEJNOŚCI  ZAWARCIE  UMOWY  Z  MIASTEM  KATOWICE,  A  NASTĘPNIE  ZAKUP
MATERIAŁÓW I USŁUG NA INWESTYCJĘ – zmiany systemu ogrzewania.

Informuję,  że  do  tej  pory nie  korzystałem(am)/korzystałem(am) z  dofinansowania  (dotacji),  które
zostało przyznane przez Miasto Katowice na zmianę systemu grzewczego we wnioskowanym budynku/
lokalu mieszkalnym.

Informuję,  że  zapoznałem(am)  się  z  Uchwałą  Rady  Miasta  Katowice  Nr  XXXIII/729/13  z  dnia
30.01.2013r., (ze zm) oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 1243/2017 z dnia 22.02.2017r.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku powyżej.

.........................................................................

(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

1.Ogrzewania elektry cznego:                                                                   
a) Protokół odbioru technicznego lub umowę z Rejonu Energety cznego.         
b) Faktury , rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy  z Miastem Katowice)

3.Ogrzewania gazowego:                                                                         
a) Umowę na dostawę gazu z Zakładem Gazowniczy m.                               
b) Opinię kominiarską końcową.                                                               
c) Faktury , rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy  z Miastem Katowice)

2.Ogrzewania z sieci zdalaczy nnej:                                                           
a) Umowę na dostawę ciepła.                                                                  
b) Protokół o zakończeniu prac.                                                               
c) Faktury , rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy  z Miastem Katowice)

1.Ogrzewania olejowego:                                                                         
a) Protokół uruchomienia kotłowni.                                                           
b) Opinię kominiarską końcową.                                                               
c) Faktury , rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy  z Miastem Katowice)

2. Ogrzewania węglowego na kocioł ekologiczny  z atestem.                           
a) aktualne świadectwo badania niskoemisy jnego kotła c.o.  na „znak 
bezpieczeństwa ekologicznego” klasy  5 wg kry teriów zawartych w normie PN 
EN303-5:2012 na paliwo stałe, który  posiada automatyczny  podajnik paliwa. 
Świadectwo wydane przez insty tucje posiadające akredy tację Polskiego 
Centrum Akredy tacji.                                                                             
b) Opinię kominiarską końcową.                                                               
c) Faktury , rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy  z Miastem Katowice)


