
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania bonu ekologicznego

Wniosek dla osób fizycznych

o udzielenie dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji
i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi

Kod pocztowy
i miejscowość

Ulica
Nr domu

Część 1

Imię
i nazwisko

PESEL

Seria i numer
dowodu 
osobistego

Część 2

Numer 
telefonu

Adres email

Kod pocztowy
i miejscowość

Adres inwestycji
można pominąć,
jeżeli jest taki sam,
jak adres wniosko-
dawcy wpisany
w części

Moc kotła, pompy ciepła
lub urządzenia grzewczego

pompa ciepła

powietrze-woda

gruntowa

wodna

kocioł c.o. opalany gazem

kocioł c.o. opalany olejem opałowym

kocioł c.o. opalany pelletem

podłączenie do sieci ciepłowniczej

Typ pompy ciepła:
pompa ciepła z instalacją fotowoltaiczną

elektryczne urządzenie grzewcze

elektryczne urządzenie grzewcze
z instalacją fotowoltaiczną

Dotychczasowa ilość zużywanego paliwa w ciągu roku:

[kW]

[ton/rok]

biomasa (np. drewno)

Czy dach lub inne miejsce montażu 
instalacji fotowoltaicznej są pokryte materiałem 
zawierającym azbest (np. płyty eternitowe)?

TAK

NIE

Informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznej

Moc instalacji fotowoltaicznej [kW]

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie istniejącego kotła c.o. lub pieca węglowego przewidzianego do wymiany. 
W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej, należy dołączyć zdjęcie planowanego miejsca montażu tej instalacji.

Planowana inwestycja polega na wymianie istniejącego kotła c.o. lub pieca węglowego na:

węgiel lub koks

[___/rok]



Warunkiem realizacji
wniosku jest akceptacja
treści zawartych obok

Zaznaczyć właściwe,
niepotrzebne skreślić.

Oświadczenia

Forma
własności

Część 3

Zaznacz właściwe
stawiając krzyżyk
w kratce obok.
Np. własność budynku,
użytkowanie wieczyste,
spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu,
odrębna własność loka-
lu, własność budynku,
współwłasność i in.

Np. księga wieczysta,
akt notarialny

Oświadczam, że po siadam prawo własności do budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w którym będzie realizowana inwestycja

własność
budynku / lokalu

współwłasność
budynku / lokalu

najem
budynku / lokalu

inne

Postanowienie o nabyciu 
spadku nr:

Akt potwierdzający
tytuł własności

Akt notarialny 
z dnia:

Księga  
wieczysta nr:

Oświadczam, że posiadam obowiązującą 
umowę najmu do budynku mieszkalnego
lub lokalu mieszkalnego z dnia:

z dnia:

Do wniosku należy dołączyć kalkulację kosztów realizowanego zadania, określającą przewidziane koszty wykonania 
inwestycji wraz ze wskazaniem typu urządzenia i jego parametrów technicznych podanych przez producenta.

Potwierdzam prawdziwość danych 
i informacji podanych we wniosku

do chwili złożenia niniejszego wniosku   KORZYSTAŁEM  /  NIE KORZYSTAŁEM        
z dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na zmianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym / 
lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, będącym przedmiotem niniejszego wniosku;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielenia wnioskowanej dotacji, zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska w związku z otrzymaniem dotacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach;

Oświadczam, że:

akceptuję Regulamin przyznawania bonu ekologicznego stanowiący załącznik do Uchwały Nr ............................ 
Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia ............................... w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych 
na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

6

6

Przewidywany całkowity
koszt inwestycji

Kwota brutto, 
suma kosztów 
urządzeń, robocizny 
i innych wydatków

Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego /
lokalu mieszkalnego, w którym dokona się inwestycji;

Zdjęcie planowanego miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej (jeśli dotyczy);


