
UCHWAŁA NR L/395/2018
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na 
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875 i 2232) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany 
systemu ogrzewania na preokologiczne wprowadza się nastepujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"kocioł c.o. elektryczny lub elektryczne urządzenia grzewcze służące do ogrzania całej powierzchni użytkowej 
lokalu/budynku";

2) uchyla się § 5 ust. 1 pkt 5;

3) załącznik do Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany 
systemu ogrzewania na proekologiczne otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gogolin  
na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne 

 
I.  DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko, imię ..................................................................................................................................................... 

PESEL ................................................................................................................................................................... 

Telefon.................................................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania .............................................................................................................................................. 

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

II. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI: 

1. przelewem na konto Wnioskodawcy nr ......................................................................................................... 

2. przelewem na konto nienależące do Wnioskodawcy: (nazwa posiadacza rachunku).................................... 

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

 (nr konta posiadacza rachunku) ....................................................................................................................... 

III.  DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ 

Nazwisko, imię osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy 

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

PESEL ................................................................telefon.......................................................................................... 

IV.  LOKALIZACJA ZADANIA 

Województwo ……………………………………….…….. Gmina ……………………………………….…………………………………………… 

Miejscowość ..................................................... Kod pocztowy ............................................................................ 

Ulica .................................................................  nr domu/nr lokalu ...................................................................... 

V.  CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania (zaznacz właściwe): 

□  kocioł c.o. gazowy  

□  kocioł c.o. elektryczny 

□ elektryczne urządzenia grzewcze 

□ kocioł c.o. opalany pelletem 

□ kocioł c.o. opalany ekogroszkiem 

□ kocioł c.o. olejowy 

□ panele fotowoltaiczne 

□ pompa ciepła 

Powierzchnia lokalu: .....................................................................................................................................  m2 

Liczba palenisk/kotłów opalanych paliwem stałym planowanych do trwałej likwidacji:............................. szt. 

Moc nowego źródła ciepła………………………………………………………………………………………………………..……...……. kW.  

Załącznik do uchwały Nr L/395/2018

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.
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VI.  OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

• nie korzystałem ze wsparcia finansowego z budżetu Gminy Gogolin do modernizacji systemu ogrzewania, 
zrealizowanego na nieruchomości wskazanej we wniosku, 

• znana mi jest treść uchwały właściwej Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania 
z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, 

• lokal/budynek w którym zamierzam zrealizować zadanie będące przedmiotem wniosku jest 
lokalem/budynkiem mieszkalnym, 

 

 

  

 

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

                 data 

 

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

podpis Wnioskodawcy 

 

 

Do wniosku załączam: 

• kalkulację kosztów (kosztorys wstępny) realizacji zadania, określającą przewidywane koszty, ze wskazaniem 
typu urządzenia i jego mocy, 

• zdjęcie istniejącego paleniska/kotła opalanego paliwem stałym. 
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