Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wójt Gminy Rozdrażew
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew

WNIOSEK
o dofinansowanie wymiany źródła ciepła
ze środków budżetu Gminy Rozdrażew

1. Informacja o wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko …................................................................................................................................
Adres zamieszkania:
ulica …........................................................ nr domu ….......................... nr lokalu ….........................
kod pocztowy …........................................ miejscowość ….................................................................
Nr telefonu …....................................
2. Lokalizacja planowanych prac:
ulica …........................................... nr domu ….......... miejscowość …...............................................
nr ewidencyjny działki...................................... obręb ….....................................................................
Powierzchnia obiektu mieszkalnego wynosi ….................................. m2
Rodzaj budynku objętego wnioskiem (zaznaczyć właściwe):
□ budynek wolnostojący, (w tym w zabudowie bliźniaczej),
□ lokal mieszkalny
3. Tytuł prawny władania nieruchomością (właściwie zaznaczyć):
□ Własność
□ Współwłasność (w tym współwłasność małżeńska)
□ Użytkowanie wieczyste
□ Inne:.............................
4. Charakterystyka zadania objętego dotacją:
a) planowany koszt realizacji zadania …......................... zł
b) wnioskowana kwota dotacji ….................................... zł
c) wnioskowana kwota dotacji stanowi …...........................% całkowitych kosztów.
d) rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania (zaznaczyć właściwe):

□ ogrzewanie gazowe
□ ogrzewanie elektryczne
□ ogrzewanie olejowe
□ kocioł opalany paliwem stałym (ekogroszek, pelet, biomasa) klasy 5, który spełnia następujące
warunki:
-

posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły
grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej
do 500 kW – terminologia, wymagania, badania, oznakowanie” lub równoważną wydany
przez właściwą jednostkę certyfikującą;

-

jest wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących)
i nie posiada rusztu awaryjnego, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

e) liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ……………….. szt.
w tym liczba pieców kaflowych …….. szt.
f) liczba kotłowni na paliwo stałe planowanych do trwałych likwidacji ………………. szt.
g) planowany termin realizacji inwestycji ……………………………………. (miesiąc, rok).
5. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja:
…………………………………………………………………….......................................
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Uchwałą Rady Gminy Rozdrażew w sprawie udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Rozdrażew na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych
na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rozdrażew.
Oświadczam, że nie korzystałem i zobowiązuję się nie korzystać z innych źródeł dofinansowania
przedsięwzięcia, którego wniosek dotyczy.

………………………………

……………………………………..

/ miejscowość i data/

/czytelny podpis/

Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości;
2. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na likwidację w budynku mieszkalnym starego
źródła ciepła i jego zamianę na nowe źródło ciepła – proekologiczne wraz z upoważnieniem do podpisania umowy
o dotację.

