KAWKA __
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Wniosek o UDZIELENIE dotacji celowej
ze środków budżetu Miasta na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego
trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym oraz
A

instalację ogrzewania
proekologicznego

C

instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do
wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej

B

podłączenie ciepłej
wody użytkowej

D

termomodernizację, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu
energetycznego

I. Dane Wnioskodawców
Nazwisko
i Imię
dokument
tożsamości

PESEL
seria
i nr

1

telefon

email

adres
zamieszkania

adres do
korespondencji2
Nazwisko
i Imię
dokument
tożsamości

___________

wydany
przez:

kod
pocztowy

kraj

miejscowość:

ulica
kod
pocztowy

kraj

nr
bud.

nr
lok.

nr
bud.

nr
lok.

miejscowość:

ulica

PESEL
seria
i nr

1

___________

wydany
przez:

telefon

email

adres
zamieszkania

kod
pocztowy

kraj

miejscowość:
nr
bud.

ulica

nr
lok.

Dane dalszych Wnioskodawców podano na druku dołączonym do niniejszego wniosku

II. Dane Pełnomocnika

(jeżeli jest więcej niż 1 Wnioskodawca, należy wskazać Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawców w postępowaniu
o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzieleniu dotacji)
Nazwisko
i Imię
dokument
tożsamości

dane jak
wyżej
seria
i nr

1

wydany
przez

telefon

adres
zamieszkania

adres do
korespondencji2

data
pełnomocnictwa

email
kod
pocztowy

kraj

miejscowość:

ulica
kod
pocztowy

kraj

nr
bud.

nr
lok.

nr
bud.

nr
lok.

miejscowość:

ulica

III. Lokalizacja zadania
WROCŁAW

ulica:

nr Księgi
Wieczystej
tytuł prawny
do lokalu

WR1K/

_ _ _ _ _ _ _ _ /_

własność

współwłasność

najem

rodzaj
nieruchomości
:
inny (jaki?)

nr
bud.
lokal mieszkalny
w budynku wielorodzinnym

Czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania, jest prowadzona działalność gospodarcza?
powierzchnia pomieszczenia/pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w m 2

1
2

Proszę wpisać kod: dowód osobisty – DO, paszport – P, karta pobytu – KP.
Podać jeśli jest inny niż adres zamieszkania.

nr
lok.
dom jednorodzinny

TAK

NIE

IV. Charakterystyka zadania
Planowane do likwidacji węglowe źródła ciepła:
piece kaflowe szt.:

w tym piece kaflowe planowane do pozostawienia po
odcięciu od przewodu kominowego szt.

kuchnie węglowe
szt.:

inne źródła szt.:
(podać rodzaj)

powierzchnia
lokalu w m2

piece
etażowe szt.:
w tym pow. ogrzewana
węglem w m2

dotychczasowe źródło
ciepłej wody użytkowej

A – instalacja ogrzewania proekologicznego:
Rodzaj planowanego ogrzewania:
podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej

ogrzewanie
gazowe

ogrzewanie
elektryczne

pompa
ciepła

inne:

B - podłączenie ciepłej wody użytkowej
stopień zaspokojenia
zapotrzebowania na CWU w %

rodzaj
planowanego
rozwiązania:

stopień zaspokojenia
zapotrzebowania na CWU w %

C - instalacja kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej
stopień zaspokojenia
zapotrzebowania na CWU w %

powierzchnia czynna kolektora słonecznego planowanego do zainstalowania w m 2

D - termomodernizacja, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego
wymiana okien

wymiana drzwi

docieplenie elewacji

docieplenie stropów

inne (jakie?)

V. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja:
numer
rachunku

__-____-____-____-____-____-____

Właściciel
rachunku

VI. Załączniki do wniosku:
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
- kopia

Zgoda właściciela nieruchomości na realizację zadania - kopia

Pełnomocnictwo uprawniające do występowania
w imieniu Beneficjentów

Kserokopia dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość
osoby/osób udzielającej/udzielających pełnomocnictwa

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na budowę
(przy instalacji ogrzewania gazowego i termomodernizacji) - kopia

Uchwała wspólnoty o realizacji zadania i zasadach partycypacji
w kosztach (dla zadań realizowanych wspólnie przez członków
wspólnoty mieszkaniowej) - kopia

Umowa przyłączeniowa lub wyciąg z umowy przyłączeniowej
(przy podłączeniu do ciepła sieciowego) - kopia

Audyt energetyczny (przy termomodernizacji) - kopia

................................................................................................................................................................................................ .............................................
................................................................................................................................................................................................................. ............................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław w celu przeprowadzenia procedury udzielania i
rozliczania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, realizowane na
terenie Wrocławia.
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta będą przetwarzane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1.
Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50- 141 Wrocław.
2.
Moje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury udzielania i rozliczania dotacji celowej i nie zostaną udostępnione innym podmiotom
3.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przeprowadzenia procedury udzielania dotacji celowej z budżetu
Miasta na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, realizowane na terenie Wrocławia.
4.
Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy
o ochronie danych osobowych.

miejscowość,
data:

podpis

