
                               Załącznik nr 5 

                               do Uchwały Nr XII/93/2019 

                               Rady Miejskiej Międzychodu 

                               z dnia 25 czerwca 2019 r. 

                                   

 Dane Wnioskodawcy:       

 

               
                                    

 

1. Imię i Nazwisko lub Nazwa Podmiotu 
        

miejscowość 
     

data               
                                    

 (może być pieczęć Podmiotu):                      
                                     

                    WNIOSEK O:       
                                    

                     

Przyznanie dotacji proekologicznej polegającej na 
trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na 

paliwie stałym i jego zamianie na ogrzewanie 
proekologiczne 

                    

  2. Adres do korespondencji:     
                      

                                    

                           Miejsce na pieczęć wpływu do Urzędu: 
                                     

 3. Telefon kontaktowy:                          

                Burmistrz Międzychodu        
                                

 4. Adres e-mail:     Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie        

                ul. Marszałka Piłsudskiego 2        
                                

 5. Numer PESEL (osoby fizyczne):     64-400 MIĘDZYCHÓD        

                                   
 6. Numer Regon (osoby prawne):                          

                                     
                                 

 7. Numer konta bankowego Wnioskodawcy:                      
                                     

                                       
Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o dofinansowanie kosztów 

inwestycji proekologicznej polegającej na:  

TRWAŁEJ LIKWIDACJI SYSTEMU OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE STAŁYM I JEGO  
ZAMIANA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE Tj.: …………………………………………………………………  
  
Nr ewidencyjny działki:   

Obręb ewidencyjny:  

Gmina:           Międzychód 

Wniosek składam w związku z prowadzoną przez siebie: (zaznaczyć właściwe) 

- działalnością gospodarczą           TAK         NIE 

- działalnością rolniczą           TAK         NIE 

Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia do wniosku dołączam: (zaznaczyć w kratce) 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, w rozumieniu art. 3 pkt 41  

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

2. Pisemna zgoda właściciela (administratora) lokalu/budynku/nieruchomości na wykonanie inwestycji 

w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu/budynku/nieruchomości, na których ma   

być realizowana inwestycja proekologiczna objęta wnioskiem 

 

3. Wstępny kosztorys zakupu (nazwa producenta, typ/model, certyfikat zgodności z obowiązującą normą 

dotyczącą kotłów grzewczych, moc urządzenia) z cenami brutto 

4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę  

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Międzychodzkiego) – jeżeli jest wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane  

 

5. Dokument potwierdzający istnienie starego ogrzewania (zdjęcie pieca kaflowego 

lub kotła węglowego) 



 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu  
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. 
 

 

 

 
         Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika,                                                                                                                     

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

Informacje:  
 Administratorem danych jest Burmistrz Międzychodu, który powołał Inspektora Ochrony Danych (kontakt: 

inspektor@miedzychod.pl). Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy  

o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Jeśli przepisy prawa 

zezwalają lub nakazują dane będą udostępnione odbiorcy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzoru, 

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może 

wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. 

 
Szanowny Interesancie!  
– wskazanie danych w pkt.:  
1 i 2 – jest obowiązkowe. 
3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt  
5 / 6 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw 

        na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 

 
  ………………………………………………………………………….…… 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

 

 
      
      

 
 

 
 
  


