Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK
o udział w Programie ograniczenia emisji dla gminy Świerklaniec
Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI
DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i Imię..........................................................................................................................
Adres zamieszkania....................................................................................................................
Nr telefonu..........................................................kom..................................................................
Adres e-mail……………………………………………………………………………………
Seria i nr dowodu osobistego .....................................................................................................
PESEL ........................................................................................................................................
Adres budynku, w którym planowana jest modernizacja:
....................................................................................................................................................
Nr działki ....................................................... Nr księgi wieczystej ...........................................
Rok oddania budynku do użytkowania ......................................................................................
Powierzchnia użytkowa budynku: …………………….......m2
Obecne źródło ciepła: rok produkcji/montażu: …………………………….
rodzaj obecnie stosowanego paliwa do ogrzewania budynku:...............................................
producent obecnego urządzenia grzewczego:........................................................................
model obecnego urządzenia grzewczego:..............................................................................
Lp
1.
2.
3.

Planowany zakres modernizacji:
Zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min.
5 klasy;
Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min.
5 klasy;
Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

Wybór [X]

Zaznaczamy tylko jeden planowany zakres modernizacji.

Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? TAK / NIE *
Czy w budynku jest wewnętrzna instalacja gazowa? TAK / NIE *
* niepotrzebne skreślić
Deklaruję wykonanie planowanej inwestycji w 2019 roku.
Ponadto oświadczam, że:
1. Budynek został oddany do użytkowania zgodnie z art. 54 ustawy Prawo budowlane i jest
użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
2. Posiadam uregulowany stan prawny nieruchomości objętej zadaniem oraz zgodę wszystkich
współwłaścicieli na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

3. Nie zostałem/am zobowiązany/a żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną,
projektem itp.) do zamontowania ekologicznego źródła ciepła i/lub instalacji kolektorów
słonecznych i/lub instalacji ogniw fotowoltaicznych.
4. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych,
realizowanych w ramach Programu ograniczenia emisji dla gminy Świerklaniec (do którego
załącznikiem jest niniejszy wniosek) znam i akceptuję warunki w nim zawarte.
5. Nie zalegam z podatkami i opłatami (w tym opłatami odbiór odpadów komunalnych) na rzecz
Gminy Świerklaniec.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji
Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922 tj).
7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy jest Gmina Świerklaniec
z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3, która powierza (zgodnie z art. 31 ww. ustawy)
przetwarzanie danych osobowych Operatorowi. Przyjmuję, zatem do wiadomości, że dane
osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane wyłącznie w celu przeprowadzenia
procedury udzielenia dotacji.
8. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna oraz zostałem poinformowany
o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.
9. Dotacja, o udzielenie której ubiegam się stanowi / nie stanowi* pomoc de minimis, o której mowa
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.), w związku z czym składam/
nie składam* formularz/-a informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wymagane załączniki:
1. Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej, nie starszy niż 6 miesięcy (odpis
ten winien zawierać zaktualizowane wpisy odpowiadające obecnemu stanowi formalnoprawnemu) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (http://ekw.ms.gov.pl).
W przypadku funkcjonowania dwóch niezależnych źródeł ciepła oraz instalacji centralnego
ogrzewania w jednym budynku, odrębny podział własności nie jest wymagany w Księdze
Wieczystej.
2. Wypis z ewidencji budynku – w przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji
o budynku (wypis należy pobrać z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach);
3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich
pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzoną
notarialnie kopię pełnomocnictwa. Spadkobierca nieruchomości dołącza postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku.

………………………………….
(data, czytelny podpis)

