WNIOSEK
o zakwalifikowanie nieruchomości w ramach konkursu
„CZYSTE POWIETRZE POMORZA” (EDYCJA 2017)
I. WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko/nazwa…............................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego:....................................................................................................................
PESEL/NIP….............................................................................................................................................
Adres:…......................................................................................................................................................
Nr telefonu do kontaktu:.............................................................................................................................
II. LOKALIZACJA ORAZ CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
Miejsce realizacji zadania /adres nieruchomości, nr geodezyjny działki, obręb geodezyjny/
Budy
Opis zadania:
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
Data rozpoczęcia zadania: …………………………………(nie wcześniej niż 30 czerwca 2017 r.)
Data planowanego zakończenia zadania: ……………………………….........
Koszty kwalifikowane brutto ……………………………………………… zł.
III. FORMA WŁASNOŚCI – TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
…………………………………………………………………………………………………...
IV. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC OBJĘTYCH WNIOSKIEM:
W ramach zadania planuję likwidację:
- kotła opalanego: węglem lub koksem
w ilości. …..., znajdującego się w: ………………………………………………
moc dotychczasowa kotła w kW: ………………………………………………..
- pieca kaflowego: opalanego węglem lub koksem:
w ilości……, znajdującego się w: …………………………………………………
moc dotychczasowa pieca w kW: …………………………………………………
Ilość zużywanego paliwa (węgla/koksu) rocznie w tonach: …………………………….
i zastąpienie go (właściwe zakreślić):

ym biomasą
podłączeniem do sieci cieplnej
(w zależności od wyboru nowego źródła ciepła, poniżej wypełnić właściwe:)
Rocznie będę zużywał gazu/oleju/drewna/słomy*: ….… (gaz w m3/rok, olej/drewno/słoma
w tonach/rok) Moc nowej pompy ciepła w (kW): … .

V. INFORMACJA NA TEMAT NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA:
Rodzaj urządzenia/paliwa
po realizacji zadania

Wielkość mocy „nowego"
źródła ciepła: kotła, pompy,
węzła cieplnego
(w kW)

Planowany koszt
kwalifikowany „nowego"
źródła ciepła (PLN)

kocioł opalany gazem
kocioł opalany olejem opałowym
kocioł na biomasę
pompa ciepła
węzeł cieplny
RAZEM
Uwagi do wypełnienia wniosku:
- Źródło ciepła przed zmianą:
W przypadku źródła ciepła na paliwo stałe (węgiel/koks) - koniecznym jest podanie mocy aktualnego
kotła/pieca w kW (każdy kocioł posiada tabliczkę znamionową, na której umieszczona jest informacja
na temat jego mocy). Należy również podać ilość i położenie pieców/kotłów w lokalu.
- Źródło ciepła po zmianie:
W przypadku zakupu i montażu kotłów (na: gaz, olej opałowy, biomasę), pomp ciepła lub podłączenia
do sieci cieplnej należy podać ich moc w kW.
Oświadczam/-y, że:
1) Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe i pełne.
2) Dofinansowanie, o udzielenie którego ubiegam/-y się dotyczy/nie dotyczy* nieruchomości,
na której jest prowadzona/zarejestrowana działalność gospodarcza.
3) Przyjmuję/-emy do wiadomości, że złożenie wniosku o dofinansowanie nie stanowi podstawy
do kierowania roszczeń o przyznanie dofinansowania.
4) Podatek VAT stanowi/nie stanowi* dla mnie kosztu zadania.
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przedmiotowego projektu
realizowanego przez Urząd Gminy w Cewicach.
* niewłaściwe skreślić
Do wniosku dołączam:
1) Kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego,
w którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania (akt notarialny, odpis z księgi
wieczystej).
2) Pisemną zgodę współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego na realizację inwestycji (jeżeli
dotyczy).
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających umocowanie prawne przedstawicieli Wnioskodawcy,
uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy przed Gminą Cewice. W przypadku reprezentowania
osób prywatnych, stosuje się pełnomocnictwo na zasadach ogólnych (jeżeli dotyczy).
4) Dokumentację fotograficzną stanu istniejącego (kotłów opalanych węglem lub koksem) - wersja
papierowa + elektroniczna

..................................................................
/ czytelny podpis wnioskodawcy /

