Załącznik
do Zarządzenia nr 812/2018
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 22 maja 2018 r.

WNIOSEK do Prezydenta m.st. Warszawy
o przyznanie zasiłku celowego
w ramach programu „Zielone wsparcie do 100%” z przeznaczeniem
na pokrycie wkładu własnego na realizację inwestycji polegającej
na modernizacji kotłowni i likwidacji pieca na paliwo stałe

1

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

2

Nr PESEL

3

Adres zamieszkania
wnioskodawcy

Nr:
Data wpływu:

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

Miasto ……………………………………………. Kod pocztowy ……………………….........
Ulica ……………………………………………………………… Nr …………………………

Tel.……………………………………………………………………………………………….
4

Dane kontaktowe
e-mail ……………………………………………………………………………………………
Proszę wskazać jedną właściwą odpowiedź (zaznaczyć X):

Typ gospodarstwa
domowego1

5

6

7

Rodzaj inwestycji

Rachunek bankowy,
na który należy
przekazać
zasiłek
celowy

□ - gospodarstwo □ - gospodarstwo □ – gospodarstwo □ - gospodarstwo,
jednoosobowe

wieloosobowe

jednoosobowe
osoby
niepełnosprawnej

którego członkiem jest
osoba niepełnosprawna
lub w przypadku rodziny
wielodzietnej

- polegająca na wykonaniu
□ - polegająca na zakupie i montażu nowej □
indywidualnego węzła cieplnego wraz z
instalacji technologicznej kotłowni gazowej
wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową

podłączeniem do miejskiej sieci
ciepłowniczej

Właściciel rachunku ..…………………………………………………………………………………………………………

W przypadku gospodarstw obejmujących osoby niepełnosprawne konieczne jest załączenie dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy lub członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy.
1

Załączniki do wniosku (zaznaczyć X jeśli dokument załączono do wniosku):

□ kopia zawartej w 2018 r. lub 2019 r. umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji wskazanej
w § 9 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie

zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy,
służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11799);

□ dokument potwierdzający niepełnosprawność wnioskodawcy lub członka rodziny wnioskodawcy;
□ dokumenty potwierdzające wysokość dochodu ;
□ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2

……………………………………………………….
(miejscowość, data)
…………………………………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

Wymagane dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt. 4,7,8,11,17,18 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13
powołanej ustawy.
2

