Lipusz, dn. .................................

WÓJT GMINY LIPUSZ
WNIOSEK
o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Lipusz
przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018
Proszę o dofinansowanie modernizacji źródła energii cieplnej, poprzez likwidację kotłów
opalanych węglem/koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi
 gazem
 olejem opałowym
 źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii: pompy ciepła, kotły opalane
biomasą (spełniające wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie

wymagań dla kotłów na paliwo stałe 5 klasy),

podłączeniem do sieci ciepłowniczej, elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania
budynków, w budynku:
 jednorodzinnym
 wielorodzinnym
Dotychczasowa moc źródła ogrzewania .................. kW
Moc źródła ogrzewania po modernizacji ................. kW
Inwestycja  obejmuje,  nie obejmuje wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u.

WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko..........................................................................................................................................
Adres zamieszkania: .................................................................................................................................
PESEL: ……………………………….. Seria i numer dowodu osobistego………………………………………………….….…
Telefon do kontaktu, adres e-mail: ..........................................................................................................
Forma własności nieruchomości – tytuł prawny do nieruchomości:........................................................
OPIS ZADANIA
………………………..…….……………………….........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(adres nieruchomości planowanej inwestycji, nr działki, obręb ewidencyjny, charakter prac)

Planowana data rozpoczęcia zadania:......................................................................................................
Planowana data zakończenia zadania:.....................................................................................................

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wyniesie………………..............................................................

CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI GRZEWCZEJ BUDYNKU:
Powierzchnia użytkowa budynku (m2) oraz rok budowy ........................................................................
Rodzaj ogrzewania budynku:

 kocioł opalany węglem

 piec kaflowy

Ilość likwidowanych źródeł ciepła: ............................................................................................................
Roczne zużycie paliwa grzewczego ...........................................................................................................

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
Oświadczam, że jestem  właścicielem  współwłaścicielem w/w budynku mieszkalnego.
Oświadczam, że zgłaszane niniejszym wnioskiem zadanie jest nierozpoczęte.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia o naborze wniosków na dofinansowanie
modernizacji systemów grzewczych.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez przedstawicieli Urzędu Gminy
w Lipuszu na każdym etapie realizacji wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Projektu.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć przedstawiających piec węglowy,
nowy piec gazowy/olejowy, pompę ciepła w celach promocyjnych.

……...………………………………………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu
mieszkalnego w którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania (akt notarialny,
odpis z księgi wieczystej).
2. W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego należy załączyć pisemną
zgodę współwłaścicieli na realizację inwestycji.
3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

