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 (opcjonalnie).................................................kom.......................................................
Adres e-mail (opcjonalnie)……………………………………………………………………
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.

Planowany zakres modernizacji:
Zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. 5 klasy;

Wybór [X]

2.
Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min. 5 klasy;
3.
Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
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.
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.
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)
Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia z Parlamentu Europejskiego i rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO, zostały mi
podane wszystkie informacje, o których jest mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO.

Jednocześnie poinformowano mnie także, że informacje, o których jest mowa w art. 13 ust. 1-2
RODO są dostępne w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Świerklaniec
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerklaniec.

…………………………
(Podpis wnioskodawcy)

