Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2018
Burmistrza Miasta Lęborka
z dnia 20.02.2018 r.
Data wpływu

Wniosek nr …………………………………..
(wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Lęborku)

Burmistrz Miasta Lęborka
Wniosek o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii
cieplnej na terenie Gminy Miasto Lębork
W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” edycja 2018
I.

Podmiot uprawniony:

1) Imię: ………………………………….. nazwisko: ..………………………………………
Nazwa…………………………………………………………………………………………..
PESEL/NIP: ……………………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego: ………………………..
Adres:
kod pocztowy: ………………… miejscowość: …….………………………………………
ulica: ……………….………………………………… nr domu: …….. nr mieszkania: ..........
telefon kontaktowy: ………………………… adres e-mail: …………………………………
2) Imię: ………………………………….. nazwisko: ..………………………………………
Nazwa…………………………………………………………………………………………..
PESEL/NIP: ……………………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego: ………………………..
Adres:
kod pocztowy: ………………… miejscowość: …….………………………………………
ulica: ……………….………………………………… nr domu: …….. nr mieszkania: ..........
telefon kontaktowy: ………………………… adres e-mail: …………………………………
3) Imię: ………………………………….. nazwisko: ..………………………………………
Nazwa…………………………………………………………………………………………..
PESEL/NIP: ……………………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego: ………………………..
Adres:
kod pocztowy: ………………… miejscowość: …….………………………………………
ulica: ……………….………………………………… nr domu: …….. nr mieszkania: ..........
telefon kontaktowy: ………………………… adres e-mail: …………………………………

II.

Adres realizacji zadania:

kod pocztowy: ………………… miejscowość: …….………………………………………
ulica: ……………….………………………………… nr domu: …….. nr mieszkania: ..........
numer ewidencyjny działki: …………………….., obręb ……………………………………..
budynek:
jednorodzinny
wielorodzinny
lokal w zabudowie ……………….
III.

Forma własności nieruchomości – tytuł prawny do nieruchomości:

………………………………………………………………………………………………….
w załączeniu kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) dokumentu:
…………………………………………………………………………………………………..
IV.

Termin realizacji zadania:

Planowana data rozpoczęcia zadania (nie wcześniej niż 01.07.2018 r.) …………………….
Planowana data zakończenia zadania (nie później niż 30.11.2018 r.) ………………………
V.

Zakres planowanych prac objętych wnioskiem:
W ramach zadania planuję likwidację:
a) kotła opalanego węglem/koksem*
TAK
NIE
w ilości …………. znajdującego się w ………………………………...........................
moc dotychczasowa kotła w kW: ……………….
b) pieca kaflowego opalanego węglem/koksem*
TAK
NIE
w ilości …………. znajdującego się w ………………………………...........................
rocznie zużywam w tonach:

węgla: …………….

koksu: ………………

i zastąpienie go:
kotłem opalanym gazem o mocy ………….. kW
kotłem opalanym olejem opałowym o mocy ………….. kW
kotłem opalanym biomasą o mocy …………………..kW
pompą ciepła o mocy …………. kW
podłączeniem do miejskiej sieci cieplnej (węzeł o mocy ………….. kW)
elektrycznym źródłem ciepła na potrzeby ogrzewania budynków …..……… kW
(w zależności od wyboru nowego źródła ciepła, poniżej należy wypełnić właściwie)
Rocznie będę zużywał gazu/oleju/drewna/słomy/prądu: ……….…. (gaz w m3/rok,
olej/drewno/słoma w tonach/rok, prąd elektryczny w kWh/rok)

VI.

Planowany koszt kwalifikowany zadania:
Wyszczególnienie
zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń
i oprzyrządowaniem oraz wykonaniem instalacji
wewnętrznej c.o. i c.w.u.) oraz montaż:
- kotła opalanego gazem

Koszt kwalifikowany [zł]
X

- kotła opalanego olejem opałowym
- kotła opalanego biomasą
- pompy ciepła
- węzła cieplnego
- kotła elektrycznego

VII.
__ __

Numer konta bankowego
__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Załączniki do wniosku:
1) kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
2) dokumentacja fotograficzna obrazująca stan istniejący, przedstawiająca źródła ciepła przed modernizacją,
3) w przypadku pomocy publicznej (pomoc de minimis) – informacja przedstawiana w przypadku ubiegania
się o pomoc de minimis
4) …………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia wnioskodawcy:
1) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku/lokalu przez przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Lęborku na każdym etapie realizacji wniosku.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w zakresie realizacji
niniejszego wniosku.
5) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zarządzenia Burmistrza Miasta Lęborka w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej
na terenie Gminy Miasto Lębork w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy lub zatajenie
prawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku.
Lębork, dnia …………………..

…………………………………
Podpis Podmiotu uprawnionego

* niepotrzebne skreślić

