………………………………
miejscowość, data

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na finansowanie przedsięwzięcia związanego z ograniczeniem niskiej
emisji na terenie gminy Pieszyce w 2017 roku




wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie gazowe*
wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie elektryczne*
wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie olejowe *

1. DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania: ………………………………...……………………………………...
Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………….…..
Adres internetowy e-mail: ………………………………………………………….……….
Sposób przekazania dotacji przelewem na konto bankowe nr:
……………………………………………………………………………..
2. LOKALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
1)
2)
3)
4)
5)

1) Adres budynku mieszkalnego: ……………………………………..……………………..….…
2) Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego/domu wielorodzinnego*:
…………………………………………………………………………………………..……….
3) Data oddania budynku do użytkowania: ………………………………………………………..
3. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
1) Charakterystyka obecnego źródła ogrzewania planowanego do trwałej likwidacji:
a) rodzaj, liczba i moc planowanych do likwidacji starych źródeł ogrzewania: ……………...
……………………………………………………………………………………………………
b) rodzaj stosowanego paliwa stałego: ……………………………..……..……………..……
c) średnioroczne zużycia paliwa (w tonach/rok): …………..…………………..……
2) Charakterystyka planowanego do zamontowania ekologicznego źródła ogrzewania:
a) rodzaj i moc nowego źródła ogrzewania*:





kocioł gazowy niskotemperaturowy o mocy (w kW)*: ………………………...……….…
kocioł gazowy kondensacyjny o mocy (w kW)*: …………………………..……..………
ogrzewanie elektryczne o mocy (w kW)*: ………………………………..…………….…
kocioł olejowy o mocy (w kW)*: …………………………………………….……………

b) rodzaj paliwa stosowanego po modernizacji: ………………………...…………………...
3) Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub wielorodzinnego*
(w m2): ……………………..………….,
4) Planowane koszty realizacji zadania (w zł): ………….………………...………
5) Planowany termin wykonania zadania: ………………...……………..…………..
6) Planowany termin rozliczenia zadania: ………………...……………..…………..

4. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU*:
 Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością jak:
- dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z księgi wieczystej,
wypis z ewidencji gruntów, akt notarialny zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt
notarialny darowizny, umowa najmu),
- w przypadku budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokali mieszkalnych, do
wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli lokali lub budynku na wykonanie
inwestycji, będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem, że koszty z
nią związane zostaną w całości poniesione przez Wnioskodawcę
- w przypadku najemców lokali mieszkalnych, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości
wraz z oświadczeniem, że koszty związane z przebudową systemu grzewczego zostaną w całości
poniesione przez najemcę
- w przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć: uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru
zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową; umowę w sprawie powierzenia
zarządzania nieruchomością wspólną Zarządcy, uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody
na realizację przebudowy systemu grzewczego, określającą zasady finansowania tej inwestycji
przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do zawarcia umowy
z Gminą Pieszyce oraz zestawienie lokali mieszkalnych osób wnioskujących o dofinansowanie
 Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanego zadania inwestycyjnego
Oświadczam, że:
1. Zapoznałem(-am) się z treścią uchwały Nr XXIX/216/2017 Rady Miejskiej Pieszycach z dnia 22
lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania dotacji na finansowanie przedsięwzięć
związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce w 2017 roku.
2. Upoważniam Komisję Konkursową do przeprowadzenia wizji w miejscu planowanego zadania
inwestycyjnego potwierdzającej istnienie i użytkowanie przez wnioskodawcę systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym oraz wizji po wykonaniu dotowanego
zadania inwestycyjnego.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych przez Urząd
Miasta i Gminy w Pieszycach dla potrzeb udzielenia dotacji.
4. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o dotacje na wykonanie
zadania inwestycyjnego, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję pisemnie Urząd Miasta i
Gminy w Pieszycach.
…………………………………………
Podpis Wnioskodawcy

Potwierdzam, iż Wnioskodawca…………………………………………………………..…......
zam. ………………………………….. nie posiada żadnych zadłużeń finansowych wobec
Gminy Pieszyce.
…………………………………………….
Pieczęć i podpis pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach

*zaznaczyć właściwe

