Załącznik nr 1

Radlin, dnia .......................................
URZĄD MIASTA RADLIN
WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochrona powietrza i wykorzystaniem
lokalnych źródeł energii odnawialnej
DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię …………………………………………………………………………..….…………………
adres ………………………………………………………………………………………..…………...………
seria i nr dowodu osobistego ……………………...……… PESEL ………………………............................
Telefon kontaktowy: ………………………………
adres e-mail:................................................................
Nazwa banku i nr konta do wypłaty przyznanej dotacji:
...................................................................................................................................................................
1. Adres planowanej inwestycji........................................................................................................................
( adres)

Księga Wieczysta nr …………………....………...………… nr działki ………………………………………….
Powierzchnia użytkowa budynku ……………………………………..
2. Rodzaj obiektu:
□ budynek istniejący
□ budynek nowobudowany
3. Istniejące źródło ciepła i rok jego zabudowy:
□ kocioł węglowy rok produkcji*** …………...…..…, klasa***:…………...……, moc*** …………………………
□ kocioł gazowy rok produkcji ….....
□ kocioł olejowy rok produkcji …....
□ kocioł na biomasę rok produkcji*** …………...…..…, klasa***:…………...……, moc*** …………………………
□ inne …...................................................
4. Rodzaj inwestycji:
4.1. Zabudowa źródła ciepła w budynku indywidualnym:
□ kocioł gazowy
□ kocioł olejowy
□ kocioł na biomasę *
□ kocioł na paliwo stałe*
□ wymiennik ciepła
* kocioł spełniający wymagania minimum 5 klasy w przypadku kotła na paliwo stałe lub biomasę, (według normy PN
EN 303-5:2012),co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego
porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).
4.2. Instalacja źródła energii odnawialnej w budynku indywidualnym:
□ instalacja solarna **
□ pompa ciepła **
** w przypadku gdy jest to jedyne źródło ciepła w budynku lub w budynku zainstalowane jest ekologiczne źródło
ciepła: gazowe, olejowe, elektryczne, sieć c.o., na paliwo stałe lub biomasę, nie starsze niż 10 lat, spełniające
wymagania 5 klasy (według normy PN EN 303-5:2012), posiadające certyfikat energetyczno – emisyjny wystawiony
przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA).
*** wg tabliczki znamionowej
Załączniki:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
2. pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji (w przypadku współwłaścicieli),
3. pozwolenie na budowę budynku (kopia) , w przypadku kiedy przedsięwzięcie dotyczy budynku, który na dzień
składania wniosku nie został oddany do użytkowania.
4. kopia dokumentu potwierdzającego własność (np. księgi wieczystej lub aktu notarialnego).
5. w przypadku zabudowy układu solarnego lub pompy ciepła, kopia certyfikatu energetyczno – emisyjnego
wystawionego przez jednostkę akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) dla istniejącego źródła ciepła,
potwierdzającego spełnianie wymagań 5 klasy (według normy PN EN 303-5:2012),
6. Zdjęcie likwidowanego źródła ciepła na paliwo stałe
7.Opinia kominiarska dotycząca planowanej inwestycji.
Oświadczam, iż znam treść regulaminu i akceptuję postanowienia w nim zawarte. Ponadto oświadczam, że:
1) dotacja nie będzie stanowiła kosztu działalności gospodarczej wnioskodawcy.
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Radlin wyłącznie na potrzeby związane z udzieleniem
dotacji i jej rozliczenia.
..................................................
(podpis wnioskodawcy)

