miejscowość / data
Nazwisko i imię wnioskodawcy
Adres Inwestora
Telefon/e-mail

WNIOSEK O DOTACJĘ W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY
PSZCZYNA – ETAP I NA LATA 2017-2018

Dane wnioskodawcy:
1 Nazwisko i imię
2 Adres zamieszkania
3 PESEL
4 Numer telefonu /e-mail
5 Tytuł prawny do nieruchomości

Własność

Współwłasność

Adres budynku mieszkalnego, w którym planowana jest zmiana systemu ogrzewania:
1 Miejscowość
2 Ulica
3 Numer domu
4 Numer mieszkania (jeżeli dotyczy)

Charakterystyka zmiany systemu ogrzewania:
1 Obecne źródło ciepła planowane do trwałej likwidacji:
Kocioł opalany paliwem:

stałym

gazowym

Moc kotła (w kW)
Numer mieszkania (jeżeli dotyczy)
Rok produkcji kotła
2 Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ogrzewania
(proszę zaznaczyć właściwe):
kocioł klasy 5 opalany węglem o mocy do

kW

kocioł klasy 5 opalany biomasą o mocą do

kW

kocioł gazowy o mocy do

kW

kocioł olejowy o mocy do

kW

3 Docieplenie:
Docieplenie ścian, stropodachów i dachów o łącznej powierzchni

m2

Wymiana okien

sztuk

m2

Wymiana drzwi zewnętrznych

sztuk

m2

4 Planowany termin modernizacji (data zakończenia)
5 Planowana wysokość kosztów realizacji zadania (PLN)

6 Nr konta bankowego, na które
zostanie przelana kwota dotacji
Oświadczam, iż znam treść Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na
dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna na rzecz
ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna - etap I na lata 2017-2018 współfinansowanego
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach oraz akceptuję postanowienia w nim zawarte.
Ponadto oświadczam, że:
a) nie posiadam w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym, w którym planowana jest
wymiana systemu ogrzewania, drugiego źródła ciepła/za wyjątkiem pieca gazowego
pracującego w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego drewnem/
b) budynek jest użytkowany zgodnie z Prawem budowlanym

c) Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy
publicznej
d) nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Pszczyna
e) w budynku jest/ nie jest prowadzona działalność gospodarcza
f)

w przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji, o
fakcie tym niezwłocznie poinformuję Dotującego.

Załączam:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana
inwestycja.
2. Pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z
wymianą systemu ogrzewania lub docieplenia ścian, stropodachów i dachów, wymiana
okien i drzwi zewnętrznych
3. Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku, a razie jego braku inny
dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub
oświadczenie wnioskodawcy.

podpis Inwestora

podpis Wnioskodawcy

1. Oświadczam, że ubiegam się/ będę się ubiegał / nie ubiegam się o dotację z innych
środków publicznych na wymianę źródła ciepła lub docieplenie ścian, stropodachów i
dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych budynku.

podpis Wnioskodawcy

