WNIOSEK
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA
1.

Wnioskodawca:

……………………………………………
……………………………………………
(imię i nazwisko właściciela)
2.

Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy

Miejscowość:

Powiat:

Województwo:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu/nr lokalu:

PESEL:

Telefon:

e-mail:

…………………………………………………………………………
seria i nr dowodu osobistego Wnioskodawcy

……………………………………..
wydany przez

……………………………….
w dniu

3. Adres/dane nieruchomości na terenie której nastąpi wymiana źródła ciepła
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr domu/numer lokalu:

Nr działki, Obręb:

Nr księgi wieczystej:

Ulica:

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

□ własność/współwłasność
W przypadku współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz
z niniejszym wnioskiem zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację
inwestycji oraz posiadaniu przez nich wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac.

□ użytkowanie wieczyste
W przypadku innego prawa niż własność/współwłasność Wnioskodawca dodatkowo winien
posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również zgodę właściciela
(współwłaścicieli) lub administracji budynku na realizację zadania.
4. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: …………………………………
(miesiąc/rok)
5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania: …………………………………*
(dzień/miesiąc/rok)
*Obowiązek realizacji przedsięwzięcia w terminie do dnia 30 września 2018 r.
6. Dane dotyczące istniejącego źródła ciepła
Rodzaj likwidowanego źródła ciepła
Liczba pieców planowanych do trwałej likwidacji
(pieców kaflowych, kotłów węglowych)
Moc cieplna używanego źródła ciepła

szt.
kW

Rodzaj używanego paliwa
Powierzchnia
użytkowa
lokalu
ogrzewana
likwidowanymi starymi źródłami ciepła na paliwo
stałe
Rok budowy budynku

m2

7. Dane dotyczące nowego źródła ciepła
Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego
źródła ciepła
Nazwa nowego źródła ciepła
Moc cieplna nowego źródła ciepła

kW

Rodzaj używanego paliwa

8.

Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja

…………………………………………………………………………………………………

9.

Przewidywany koszt zadania objętego wnioskiem

Koszty kwalifikowane
zł
(koszt zakupu kotła, montaż oraz uruchomienie
źródła ciepła)

10.

Finansowanie zadania

Wnioskowana kwota dotacji

zł

Wkład własny

zł

Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:
Zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację inwestycji oraz posiadaniu przez
nich wiedzy co do zakresu i rodzaju planowanych prac;
2.
Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych organowi architektonicznobudowlanemu (w przypadku instalacji gazowej);
3.
Dane techniczne lub dokumentację techniczną istniejącego i planowanego źródła ciepła;
4.
Oświadczenie Wnioskodawcy, że obecne źródło ciepła funkcjonuje jako jedyne źródło
ogrzewania;
5.
Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów dla stwierdzenia zgodności
kopii z oryginałem. W przypadku dokumentów w języku obcym winne być one przetłumaczone na język
polski.
1.

………………………… dnia ……………
(miejscowość)

….…………………………………..
(podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

1.

Oświadczam, że posiadam prawo do nieruchomości, umożliwiające wykonanie inwestycji oraz że na
nieruchomości wskazanej wyżej nie jest prowadzona ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

2.

Nieruchomość, o której mowa we wniosku użytkowana jest w całości na własne potrzeby
mieszkaniowe oraz całorocznie (nie jest domem letniskowym).

3.

Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące stare źródło ciepła oraz zobowiązuję się do
zlikwidowania starego źródła ciepła i wykorzystywania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania
w okresie 5 lat od dnia rozliczenia dotacji oraz do rozliczenia dofinansowania.

4.

Nie korzystam i nie będę korzystał/ła z innych środków publicznych w celu finansowania zadania objętego
niniejszym wnioskiem;

5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku o
udzielenie dotacji. Moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z ze zm.) w celach ubiegania się o dotację na
realizację zadania objętego niniejszym wnioskiem.

6.

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych zawartych w niniejszym wniosku
o udzielenie dotacji jest Gmina Rojewo, Rojewo 8, 88 – 111 Rojewo.

7.

Przyjmuję, że konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego przed jego
realizacją oraz po jego zakończeniu oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na terenie swojej
nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, od daty złożenia wniosku do upływu
5 lat od dnia wypłaty dotacji (w godzinach pracy Urzędu Gminy).

8.

Moja nieruchomość, o której mowa we wniosku, ogrzewana jest obecnie przy pomocy źródła na paliwo
stałe.

9.

Mam świadomość, iż wniosek nie jest jednoznaczny z otrzymaniem dotacji, a dotacja zostanie
wypłacona po rozliczeniu zadania przez WFOŚiGW jako refundacja poniesionych kosztów.

10.

Oświadczam, że wyboru dostawców i/lub wykonawców realizujących przedsięwzięcie dokonam
z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

11.

Oświadczam, że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

12.

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy Rojewo w przypadku rezygnacji z
realizacji przedsięwzięcia.

13.

Zapoznałem się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych
paliwami stałymi na terenie Gminy Rojewo”

…………………. dnia ...............................……
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

…………………………………
(podpis wnioskodawcy
lub pełnomocnika)

