Nr wniosku (nadaje Urząd)…………………………

Urząd Gminy
Legnickie Pole

potwierdzenie wpływu

ul. Dientzenhofera nr 1

59-241 Legnickie Pole
Wnioskodawca

…………………………………………………………..…………
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

Adres zameldowania

…………………………….………………………………………..
(ulica/miejscowość, nr, kod pocztowy, poczta)

Adres do korespondencji

………………………………..……………………………………..
(wpisać jeżeli inny niż wyżej)

Telefon

……………………………….………………………………………
(stacjonarny, komórkowy)

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA SŁUŻĄCEGO OGRANICZENIU
NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE GMINY LEGNICKIE POLE,
POLEGAJĄCEGO NA ZMIANIE SYSTEMU OGRZEWANIA
Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami:

Wnioskuję o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w lokalu/budynku mieszkalnym* położonym
na terenie Gminy Legnickie Pole
1. DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Nr telefonu
PESEL
Seria i nr dowodu
osobistego
e-mail

2. LOKALIZACJA PLANOWANYCH PRAC
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Nr ewidencyjny
działki
Nr księgi wieczystej
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□ właściwe zaznaczyć „X”

Nr wniosku (nadaje Urząd)…………………………
Rodzaj obiektu
Rok oddania budynku
do użytkowania
Tytuł prawny do
nieruchomości
Czy w obiekcie
prowadzona jest
działalność
gospodarcza?

□ lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym
□ dom jednorodzinny
□ dom w zabudowie bliźniaczej

□ całoroczny
□ sezonowy

Własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, najem,
inny* (wpisać jaki)…………………………………………………….
Tak/ Nie* ; jeżeli jest prowadzana to jaka? ……………………………….……
….…………….……………………………………………………………………………..……..

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

PLANOWANE DO LIKWIDACJI ŹRÓDŁO CIEPŁA NA PALIWA STAŁE I BIOMASĘ
□ piece kaflowe …………………szt.
Rodzaj podstawowego źródła
ciepła przeznaczonego do
likwidacji – szt.

□ kuchnia węglowa …………………… szt.

(należy wskazać wszystkie istniejące
źródła ciepła w lokalu)

□ kotłownie lokalne …………………… szt.

□ kocioł węglowy c.o. …………………..szt.

□ inne źródła (podać rodzaj i ilość) ……………………………………
Moc
Rok produkcji
(dostępny na tabliczce znamionowej kotła,
jeżeli nieznany proszę wpisać datę montażu)

Rodzaj dodatkowego źródła ciepła (rodzaj) ………………………………..………… (ilość) …………………. szt.
przeznaczonego do likwidacji – szt. (rodzaj) ………………………………..………… (ilość) …………………. szt.
1)Wskazówka

□ węgiel ………………….[ton]
□ eko-groszek ………………. [ton]
Zużycie paliwa stałego na sezon
grzewczy

□ koks ………………….. [ton]
□ drewno1) ………………. [ton]
□ Inne (jakie i ile?) …………………………….

Źródła ciepła planowane
do pozostawienia po odcięciu
od przewodu kominowego

Waga 1 m3 drewna opałowego w kg w stanie powietrznosuchym wynosi dla:
- Sosny – 550 kg
- Świerku – 470 kg
- Jodły – 450 kg
- Modrzewia – 690 kg
- Dębu – 710 kg
- Buka – 730 kg
- Brzozy – 650 kg
- Olchy – 530 kg
- Osiki – 440 kg
- Grabu – 830 kg

(rodzaj) ………………………………..………… (ilość) …………………. szt.
(rodzaj) ………………………………..………… (ilość) …………………. szt.

PLANOWANE NOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA

Rodzaj nowego źródła ciepła –
podstawowe:

□ kocioł gazowy
□ kocioł na lekki olej opałowy
□ piec zasilany prądem elektrycznym
□ kocioł na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 3035:2012)
□ kocioł na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303Strona 2 z 4

* Niepotrzebne skreślić

□ właściwe zaznaczyć „X”

Nr wniosku (nadaje Urząd)…………………………
5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%
□ pompa ciepła,
□ kolektory słoneczne,
□ ogniwa fotowoltaiczne – służące zasilaniu źródła*
□ przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasilaniu
źródła*
Moc
Rodzaj nowego źródła ciepła –
dodatkowe:

Jakie? ………………………………………….………… Moc …………..……..….
Jakie? ………………………………………….………… Moc …………..……..….

Planowane zużycie paliwa na
sezon grzewczy

Rodzaj paliwa ………………………… ilość ……………………………..
Rodzaj paliwa ………………………… ilość ……………………………..

4. TEREMIN REALIZACJI ZADANIA
Data rozpoczęcia ……………………………………..…………………………………………………
Data zakończenia ………………………………………………………………………………………..

Deklaruję zakończenie inwestycji najpóźniej do 30.09.2018r.
Za datę zakończenie inwestycji uważa się dzień dostarczenia do Urzędu Gminy Legnickie Pole wszystkich
wymaganych dokumentów.

5. SZACUNKOWY KOSZT PRZEDSIĘWZIĘCIA
w pełnych zł

……………………zł (słownie:……………..…………………………………………………………zł)

Deklaruję pokrycie kosztów niekwalifikowalnych modernizacji źródła ciepła.
6. OŚWIADCZENIE:
•

Oświadczam, że posiadam uregulowany stan prawny nieruchomości objętej zadaniem oraz
zgodę wszystkich współwłaścicieli/ wspólnoty mieszkaniowej/ na realizację przedsięwzięcia.

•

Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie jest * objęta przepisami dotyczącymi pomocy
de minimis.

•

Jestem/ nie jestem* podatnikiem VAT. Z tytułu realizacji dotowanego przedsięwzięcia
przysługuje mi/ nie przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa
do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto).

•

W przypadku uzyskania przez Gminę Legnickie Pole ww. dofinansowania, niezwłocznie
podpiszę stosowną umowę uczestnictwa w projekcie, szczegółowo regulującą kwestie
dot. wymiany kotła lub paleniska węglowego.

•

W przypadku objęcia wnioskiem o dofinansowanie, z którym wystąpi Gmina Legnickie Pole
przedsięwzięcia/ zadania polegającego na modernizacji indywidualnego źródła ciepłą
w zgłoszonym przeze mnie budynku mieszkalnym, wyrażam zgodę na przeprowadzenie
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□ właściwe zaznaczyć „X”

Nr wniosku (nadaje Urząd)…………………………
kontroli realizacji ww. zadania przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędu Gminy Legnickie Pole – na każdym etapie jego
realizacji, jak również w tzw. okresie trwałości.
•

Na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2016 roku r. poz. 922 ze zm.) Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych niezbędnych do udziału w Programie.
Administratorem danych osobowych Inwestora
ul. Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole.

jest

Gmina

Legnickie

Pole,

Dane osobowe będą zbierane w celu udziału Wnioskodawcy w Programie.
Dane osobowe będą udostępnione Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław.
Wnioskodawca posiada
oraz ich poprawienia.

prawo

dostępu

do

treści

swoich

danych

osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału
w Programie.
…………………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

7. ZAŁĄCZNIKI:
(oryginały dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu)

□ Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym (załącznik nr 1 do wniosku)
□ Oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganymi do rozliczenia załącznikami w zależności
od rodzaju zainstalowanego systemu ogrzewania (załącznik nr 2 do wniosku)
□ Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością – kopia
□ Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania (jeśli dotyczy – załącznik nr 3
do wniosku)
□ Oryginał dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy –
pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
(W przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem
dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Od obowiązku uiszczania opłaty skarbowej w wysokości 17zł
są zwolnieni: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo)

INFORMACJE DODATKOWE
Prowadzony nabór wniosków jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie
planowanych działań wymiany pieców w Gminie Legnickie Pole ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co oznacza, że złożenie niniejszego
wniosku nie gwarantuje pozyskania środków na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.
Data i podpis wnioskodawcy

………………………………………………………………
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