Wójt Gminy Krokowa

WNIOSEK
o dofinansowanie zadań dotyczących
modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Krokowa
w ramach konkursu
„CZYSTE POWIETRZE W GMINIE KROKOWA”
I. DANE WNIOSKODAWCY / WNIOSKODAWCÓW
1) Imię: ....................................................................................................................................
Nazwisko: ............................................................................................................................
Adres zamieszkania ............................................................................................................
......................................................................................................................………………
PESEL: ...............................................................................................................................
Seria

i

numer

Dowodu

Osobistego,

data

wydania,

organ

wydający:

.............................................................................................................................................
Telefon do kontaktu: ...........................................................................................................
Adres e-mail: .......................................................................................................................
2) Imię: ....................................................................................................................................
Nazwisko: ............................................................................................................................
Adres zamieszkania ............................................................................................................
......................................................................................................................……….………
PESEL: ...............................................................................................................................
Seria

i

numer

Dowodu

Osobistego,

data

wydania,

organ

wydający:

.............................................................................................................................................
Telefon do kontaktu: ...........................................................................................................
Adres e-mail: .......................................................................................................................
II. ADRES REALIZACJI ZADANIA
Miejscowość: ………………….………………………….. Kod pocztowy: …………………………
Ulica: ……………………………………………. Nr domu: …………… nr mieszkania: ………….
Nr ewidencyjny działki: ………………………. obręb: ………………………………………………
Budynek*:
jednorodzinnym (stanowiącym własność osób fizycznych),
wielorodzinnym (w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa).

Nabór jest organizowany w ramach konkursu „ Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

III. FORMA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOSCI – TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
......................................................................................................................……………….….
IV. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC OBJETYCH WNIOSKIEM*
1. w ramach zadania planuję likwidację obecnego źródła ciepła:

TAK

NIE

a) kotła opalanego*:
węglem,
koksem,
w ilości …………….
Moc dotychczasowa kotła w kW: ……………………………………………………………
rocznie zużywanym w tonach [Mg]*:
………………. węgla,
………………...koksu,
i zastąpienie go*:

kotłem opalanych gazem o mocy ………………… kW
kotłem opalanym olejem opałowym o mocy ………………… kW
kotłem opalanym biomasą o mocy ………………… kW
pompą ciepła …………………………………… o mocy ………………… kW
elektryczne źródło ciepła na potrzeby ogrzewania budynku ………………… kW
V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Planowana data rozpoczęcia zadania...................................
Planowana data zakończenia zadania …..................................
VI. PLANOWANE KOSZTY KWALIFIKOWALNE ZADANIA (maks. 16 666,68 zł)
Wyszczególnienie

Tak / Nie

Koszt
kwalifikowany [zł]

zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz
montaż:
kotła opalanego gazem
A

kotła opalanego olejem opałowym
kotła opalanego biomasą
pompy ciepła
elektryczne źródło ciepła

wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
(w ramach wybranej modernizacji źródła
ciepła).
RAZEM
B
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VII. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA – EWENTULANE UWAGI
………………………….............……………………………….…………....................................................
……………………………………............……………………………..........…………………………………
……………………………….............…………………………..………………………………………...……
……………………………………............……………………………..........………………….………..……
……………………………………............……………………………..........…………………………………
……………………………….............…………………………..………………………………………...……
……………………………………............……………………………..........………………..…………..……
……………………………………............……………………………..........………………..…………..……
……………………………………............……………………………..........…………………………………
……………………………….............…………………………..…………………………………….…...……
……………………………………............……………………………..........……………………………..……
……………………………………............……………………………..........………………..…………..……
……………………………………............……………………………..........……………….…………………
……………………………………............……………………………..........…………………….……..……
VIII. DANE DO PRZELEWU DOTACJI
1.

Nr konta ….....................................................................................................................

2.

Nazwa Banku: ...............................................................................................................

3.

Właściciel Konta Bankowego: ........................................................................................

IX. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY / ÓW
1) Oświadczam,

że

jestem

właścicielem/współwłaścicielem**

w/w

budynku

mieszkalnego

jednorodzinnego/wielorodzinnego**.
2) Oświadczam, że zobowiązuje się do zapewnienie środków własnych na realizację w/w
zadania.
3) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez przedstawicieli Urzędu
Gminy Krokowa na każdym etapie realizacji wniosku.
4) Oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

bezpłatne

wykorzystanie

zdjęć

dot.

realizacji

przedmiotowego zadania w celach informacyjno-promocyjnych.
5) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuje jego postanowienia.
6) Oświadczam, że w/w prace zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7) Oświadczam, że w przypadku rezygnacji z udziału w programie, niezwłocznie poinformuje
o tym fakcie na piśmie Urząd Gminy w Krokowa.
8) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Urzędu Gminy
Krokowa , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – wg
załcznika
……………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy/ów)

* Właściwe zaznaczyć i uzupełnić
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** Nie właściwe skreślić

Do wniosku dołączam*:
Kopię (potwierdzona za zgodność z oryginałem) aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
do budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym usytuowane jest modernizowane źródło ciepła/ogrzewania (akt
notarialny, odpis z księgi wieczystej) tj.:...............................................................
Zgodę współwłaściciela na realizację zadania (W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu
mieszkalnego nie występujących we wniosku, należy załączyć pisemną zgodę współwłaścicieli na realizację
w/w zadania/ inwestycji).
Dokumentację fotograficzną stanu istniejącego, przedstawiającą źródło ciepła przed modernizacją w
ilości: ……………… zdjęć (wydruk oraz wersja na nośniku elektronicznym).

……………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
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