Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Poczesna
Nr 78/IX/11
z dnia 16.06.2011r.
WNIOSEK

1. Informacja o Wnioskodawcy:
- Imię i nazwisko lub nazwa (w przypadku wspólnot mieszkaniowych)
.................................................................................................................................
- Adres zameldowania lub siedziby (w przypadku wspólnot mieszkaniowych):
ulica.............................................................nr domu................nr mieszkania.........
kod pocztowy....................... miejscowość........................................................
nr telefonu...................................................
seria i nr dowodu osobistego.............................................................................
NIP, REGON .....................................................................................................
Urząd skarbowy właściwy dla wnioskodawcy...........................................................
2. Adres przeprowadzonego zadania:
- modernizacji źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym, wspólnocie
mieszkaniowej:
ulica.......................................nr domu...............nr mieszkania............nr ewidencyjny
działki...................................kod pocztowy..................miejscowość.............................
3.*Opis modernizowanego źródła ciepła na:
a) ogrzewanie gazowe
b) ogrzewanie olejowe
c) ogrzewanie paliwem stałym węglowym
d) ogrzewanie elektryczne
e) ogrzewanie z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej (kolektor słoneczny)
4. Termin wykonania zadania:
modernizacji źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym, wspólnocie
mieszkaniowej:...............................................................................................
5. Wysokość nakładów na zadanie (z wyłączeniem kosztów robocizny):
modernizacji źródła ciepła w budynku lub lokalu mieszkalnym, wspólnocie
mieszkaniowej:................................................................................................
6. Wnioskowana kwota dofinansowania:
................................słownie: ..........................................................................
7. W przypadku otrzymania dofinansowania, dotację proszę przelać na konto:
nazwa banku............................................................................................
numer konta............................................................................................
8. * Do wniosku załączono następujące dokumenty:
a) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym zlokalizowanym na terenie gminy Poczesna, w którym została
ograniczona emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W przypadku
budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę
współwłaścicieli nieruchomości, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę
wspólnoty;
b)kopia faktury VAT lub rachunku imiennego wystawione na wnioskodawcę, określające
koszty realizacji inwestycji;
c)kopia protokołu odbioru wystawionego przez wykonawcę montażu poszczególnego
ogrzewania;
d)wymagane zgody i atesty, jeżeli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów;

e)potwierdzenie demontażu i zniszczenia starego źródła ciepła poprzez przekazanie go
do punktu skupu złomu;
f)kopia opinii kominiarskiej dotyczącej stanu technicznego przewodów kominowych oraz
prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku – w przypadku
ogrzewania gazowego i węglowego.
g)zgłoszenie robót dla kolektorów montowanych inaczej niż wolnostojących o wysokości
urządzeń powyżej 3m;
h)szkic lokalizacyjny instalacji kolektora.
9. Oświadczam, że :
1. Zapoznałem(am) się z treścią uchwały Rady Gminy Poczesna
Nr 78/IX/11 z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji inwestycji.
3. Oryginały załączonych kserokopii dokumentów zobowiązuję się przedłożyć Komisji w czasie oględzin
zrealizowanej inwestycji.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji
złożonego wniosku.

.....................................dnia....................................
* - właściwe podkreślić

...........................................
podpis(y) wnioskodawcy

