Załącznik Nr 1
do Regulaminu określającego zasady
udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Biała Piska na zadania służące
ochronie powietrza polegające na
zmianie ogrzewania węglowego
na ekologiczne źródła ciepła,
na terenie gminy Biała Piska

Biała Piska, dn. ………………………

Dane:
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….
Adres zameldowania/siedziby…………….…………………………………………………...
Nr telefonu…………………………………………..
Nr PESEL…………………………………………...
Nr NIP ……………………………………………...
Adres do korespondencji………………………………………………………………………..

Burmistrz Białej Piskiej
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Biała Piska na zadania służące ochronie
powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła,
na terenie gminy Biała Piska

Działając w trybie Uchwały Nr XXXIII/267/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Gminy Biała Piska na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
węglowego na ekologiczne źródła ciepła, na terenie gminy Biała Piska, wnoszę
o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne, zlokalizowanego w budynku
mieszkalnym/mieszkaniu*,
do
którego
posiadam
następujący
tytuł
prawny
……………………………..,
położonego pod adresem………………………….....................................................................

Opis przewidzianego do realizacji zadania:
1. Rodzaj i ilość dotychczasowych zainstalowanych i planowanych do likwidacji pieców
węglowych lub kotłów c.o. ………………………………………………………………....
2. Rodzaj i ilość rocznego zużycia paliwa stałego w tonach: ………………………………….
3. Moc likwidowanych kotłów lub pieców na paliwo stałe: ……….…………………………
4. Wielkość ogrzewanej powierzchni: ……………………………………………………….....

5. Rodzaj ogrzewania ekologicznego po modernizacji:
a) kocioł na paliwo stałe typu biopaliwo
b) ogrzewanie elektryczne
c) ogrzewanie olejowe
d) ogrzewanie gazowe
e) pompa ciepła *
6. Typ i moc urządzenia grzewczego po modernizacji ………………………………………...
7. Budynek mieszkalny/mieszkanie* w którym następuje zmiana ogrzewania użytkowany
jest od ………………..roku.
8. Wysokość kosztów koniecznych do realizacji zadania………………………………………
9. Kwotę dotacji proszę wypłacić przelewam na konto Wnioskodawcy nr
………………………………………………………………………………………………
10. Planowany termin realizacji zadania………………………………………………………..
11. Oświadczam, że:
a) Wszystkie posiadane piece /kotły* c.o. opalane paliwem stałym w ramach zmiany
systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym.
b) W budynku w którym następuje zmiana systemu ogrzewania oprócz likwidowanych
pieców/kotłów* c.o. opalanych paliwem stałym nie występuje drugie źródło ogrzewania.
c) Zapoznałam/em* się z treścią i akceptuję Regulamin określający zasady udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Biała Piska na zadania służące ochronie powietrza polegające
na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, na terenie gminy Biała
Piska stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/267/2018 Rady Miejskiej
w Białej Piskiej z dnia 22 lutego 2018 r.
d) Do chwili złożenia niniejszego wniosku, nie korzystałam/em* z żadnych dotacji na
zmianę systemu ogrzewania w budynku/mieszkaniu będącym przedmiotem niniejszego
wniosku.
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
udzielenia wnioskowanej dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
12. Do wniosku dołączam:
a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której będzie
realizowane zadanie,
b) w przypadku budynku stanowiącego współwłasność – oświadczenie wszystkich
pozostałych współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez
Wnioskodawcę wraz z dokumentem pełnomocnictwa udzielonego Wnioskodawcy przez
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, upoważniającego Wnioskodawcę do
podpisania umowy oraz pobrania dotacji - w razie niepodpisania umowy przez wszystkich
współwłaścicieli.

………………………………………
podpis Wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić

