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Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr  306
Wójta Gminy Bierawa z 29.01.2009


WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  DOTACJI 
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bierawie 
na zadania związane z ochroną powietrza, polegające na zastosowaniu indywidualnego ekologicznego źródła ciepła


Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego)


…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Adres nieruchomości:


………………………………………………………………………………………………………………………………………….






3.     Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością:
         	- własność			  
 	- współwłasność		  
	- użytkowanie wieczyste	  
	- najem			  

      wynikający z: ………………………………………………………………………………

4.    Ekologiczne źródło ciepła powstanie w wyniku:
       1) instalacji systemu grzewczego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym
       2) modernizacji, polegającej na wymianie pieca .............................................................................
 (podać rodzaj ogrzewania przed modernizacją)
      na ogrzewanie .............................................................................................................................
 (podać rodzaj ogrzewania po modernizacji)
5. Oświadczam, że zlikwidowane zostaną wszystkie piece miałowo – węglowe/ węglowe* 
          o zużyciu łącznym paliwa ..................................................... zlokalizowane na terenie nieruchomości          
                                                  (podać rodzaj i ilość spalanego paliwa w tonach/rok ) 
						          
6.     Przewidywane koszty:  …………………………… zł
7.   Wnioskowana kwota:  ……………………………. zł
Planowany termin realizacji zadania:
1) Data rozpoczęcia  	………………………………..
2) Data zakończenia	………………………………..
Nr rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja:

Bank:

Nr rachunku:
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się z regulaminem przyznawania dotacji ze środków GFOSiGW na zadania związane z ochroną powietrza, polegające na zastosowaniu indywidualnego ekologicznego źródła ciepła.

Potwierdzam(y) prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku


     .................................... dnia ...................................                 ............................................
          (miejscowość)                                           (rok, miesiąc, dzień)                                              (podpis  Wnioskodawcy)
                                                                                                                            

Adnotacje urzędowe







Załączniki do wniosku:
kopia tytułu prawnego do władania nieruchomością,
kopia zgody na wykonanie modernizacji - wydanej przez właściciela lub współwłaścicieli, jeżeli budynek nie stanowi własności wnioskodawcy,
	kopia zaświadczenia kominiarskiego o możliwości podłączenia kotła - wydanego przez mistrza kominiarskiego (w przypadku włączania źródła do przewodu kominowego - w pozostałych  przypadkach  nie wymagane),
	kopia warunków włączenia do sieci ogrzewania gazowego oraz ogrzewania elektrycznego (w przypadku pozostałych systemów nie wymagane).
	oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie w budynku mieszkalnym wizji lokalnej przez wyznaczonych pracowników Urzędu, przed i po wykonaniu modernizacji lub instalacji systemu grzewczego, który ma być objęty dotacją.

Wymagane załączniki do umowy:

1)	kopia protokołu odbioru końcowego - sporządzonego przez wykonawcę robót, 

2)	kopia: 
a)	dla ogrzewania gazowego: 
-	protokołu z głównej próby szczelności instalacji gazowej – sporządzonego przez wykonawcę, 
-	protokołu odbioru kominiarskiego – sporządzonego przez mistrza kominiarskiego, 
b)	dla ogrzewania elektrycznego: 
-	protokołu  pomiaru skuteczności uziemienia i izolacyjności instalacji elektrycznej – sporządzonego przez 
      wykonawcę, 
c)	dla ogrzewania olejowego: 
-	protokołu odbioru kominiarskiego – sporządzonego przez mistrza kominiarskiego, 
-	atestu zakupionego paliwa
d)	dla ogrzewania na drewno opałowe i słomę: 
-	protokołu odbioru kominiarskiego – sporządzonego przez mistrza kominiarskiego, 
-	danych technicznych kotła potwierdzających, że drewno jest jedynym dopuszczalnym paliwem  
e)    dla ogrzewania kotłem węglowym z zastosowaniem ekogroszka:
-   protokołu odbioru kominiarskiego – sporządzonego przez mistrza kominiarskiego, 
-   danych technicznych kotła, potwierdzających, że ekogroszek jest jedynym dopuszczalnym 
     paliwem.  
3)	faktura  (w oryginale – do zwrotu).


