Załącznik nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY
IZBICKO NA REALIZACJĘ ZADAŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA DLA
OSÓB FIZYCZNYCH

1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………
Ulica i nr domu ……………………………………………………………………....…
Kod pocztowy i miejscowość ………………………………………………………......
PESEL …………………………………………………………………………………..
Seria i nr dowodu osobistego……………………………………………………………
Dane do kontaktu:
Nr telefonu* ……………………………………………………………………………
Adres mailowy* ………………………………………………………………………

2. DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI W BUDYNKU lub MIESZKANIU
POŁOŻONYM NA TERENIE GMINY IZBICKO
Rodzaj planowanej inwestycji*:
a) zakup i montaż kotła c.o. gazowego ** ……………………………………………….……
b) zakup i montaż kotła c.o. elektrycznego ** ………………………………………………...
c) zakup i montaż kotła c.o. olejowego ** ………………………………………………..…...
d) zakup i montaż kotła c.o. na pellet ** ………………………………………………………
e) zakup i montaż kotła c.o na ekogroszek** …………………………………………………
f) zakup i montaż pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW**……………...
* podkreślić właściwe
** podać moc kotła lub urządzenia w kW oraz powierzchnię grzewczą budynku w m2

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Ulica i nr domu …………………………………………………………………………
Kod pocztowy i miejscowość……………………………………………………………
Numer działki i nazwa obrębu ………………………………………………………….

4. TYTUŁ PRAWNY*
a) własność
Forma własności ……………………………………………………………………...
Akt potwierdzający tytuł własności……………………………………………......……
b) najem
Data zawarcia umowy najmu ………………………………………………………...…
* wypełnić właściwy

5. INFORMACJE O INWESTYCJI
Planowany termin zakończenia inwestycji ……………………………………………..
Przewidywany całkowity koszt inwestycji………………………………………...……
6. DOFINANSOWANIE
W przypadku przyznania dotacji środki finansowe należy przelać na konto:
Nazwa banku ……………………………………………………………………………
Numer konta ………………………………………………………………………….…
7. OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
a) do chwili złożenia niniejszego wniosku korzystałem / nie korzystałem z dotacji
budżetu Gminy Izbicko na zmianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym /
lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, będącym przedmiotem niniejszego
wniosku.
b) wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego imienia i nazwiska w związku z
otrzymaną dotacją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izbicko.
c) akceptuję „Regulamin przyznawania dotacji na zmianę istniejącego system
ogrzewania opartego na paliwie węglowym na ekologiczne” stanowiący załącznik do
Uchwały Rady Gminy.

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku.

…………………………….
Data

…………………………
Podpis

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, takich jak:
•
numer telefonu
•
adres email
wyłącznie na potrzeby kontaktu w związku z udzielaniem dotacji na realizację wymiany
kotła.
Podanie przez Państwa danych kontaktowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wycofać zgodę
w dowolnym momencie.

………………………………………………..
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

………………………………………………..
CZYTELNY PODPIS

Załączniki:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do budynku
mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana inwestycja.
2. Kalkulacja kosztów realizowanego zadania, określająca przewidywane koszty
wykonania inwestycji, ze wskazaniem typu urządzenia i jego parametrów
technicznych podanych przez producenta.
3. Zdjęcie istniejącego kotła c.o. lub pieca węglowego przewidzianego do wymiany.
4. Pisemna zgoda współwłaściciela na wykonanie zmiany sposobu ogrzewania (tylko
w przypadku wnioskodawcy nie będącego jedynym właścicielu budynku lub lokalu
mieszkalnego).
5. Pisemna zgoda właściciela na wykonanie zmiany sposobu ogrzewania ( tylko
w przypadku, gdy z wnioskiem występuje najemca budynku lub lokalu mieszkalnego).

