Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym
w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 – 2022

Do Wójta Gminy Istebna

WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną
powietrza

DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię:......................................................................................................................................
Adres zamieszkania:................................................................................................................................
Telefon kontaktowy:................................................................................................................................
Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja:
.................................................................................................................................................................
Nr działki.................................................Nr księgi wieczystej..........................................................
Rok oddania budynku do użytkowania...................................................................................................
Istniejące źródło ciepła: rodzaj paliwa.................................................................................................
rok produkcji................................................................................................
L.p

PLANOWANY ZAKRES MODERNIZACJI

1.

Zabudowa kotła węglowego z automatycznym załadunkiem

2.

Zabudowa kotła opalanego biomasą

WYBÓR (zaznaczyć krzyżykiem)


Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? TAK/NIE*
Planowany termin realizacji inwestycji ..................................................

Ponadto oświadczam, że:

1. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
2. Nie posiadam zainstalowanego drugiego źródła ciepła (dopuszcza się stosowanie źródeł
pomocniczych np. dogrzewanie za pomocą kominka, energii elektrycznej, pompy ciepła
powietrznej itp.,).
3. Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji
źródeł OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Istebna na lata 2017-2022, znam
i akceptuję warunki w nim zawarte.
4. Przystępując do Programu wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli budynku, w którym
wykonane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej
przeprowadzeniu przez przedstawiciela Urzędu i upoważnionych pracowników
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz
zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła na własny koszt,
zgodnie z otrzymanymi opiniami.
5. Nie zalegam z podatkami i opłatami (za wodę, ścieki, odpady) na rzecz Gminy Istebna.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
związanych z Programem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu dofinansowania,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Wyrażam zgodę na sporządzenie przez Urząd kserokopii wszelkich dokumentów
dotyczących mojego udziału w Programie.
8. Złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
Do wniosku dołączam:
 Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, wypis z ewidencji budynku
– w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku lub oświadczenie
właściciela o posiadanym prawie własności (druk stanowiący załącznik nr 2 do
Regulaminu)
 W przypadku współwłasności budynku – pisemna zgoda współwłaściciela/i na
przeprowadzenie modernizacji - przy podpisie zgody należy podać serię i numer dowodu
osobistego. (druk stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu).
 Wstępna opinia kominiarska do wymiany źródła ciepła.
 Dokumentacja zdjęciowa starego kotła z widoczną tabliczką znamionową (jeśli istnieje).

………………………………………………….
(czytelny podpis Inwestora)

