WNIOSEK DOTYCZĄCY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Poprawa jakości
powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez
modernizację kotłowni”
UWAGA
Wniosek jest przeznaczony dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej!
 Program nie obejmuje zabudowy użytkowanej sezonowo (domki letniskowe)!
Program nie obejmuje zabudowy, gdzie jest prowadzona lub zarejestrowana działalność gospodarcza!








Wnioski niekompletne (tzn. nie w pełni uzupełnione, bez załączników) oraz nieczytelne nie będą uwzględnione!
Wymiana pieca oznacza całkowitą likwidację starego kotła i zastąpienia go nowym dofinansowanym kotłem (NIE MA
MOŻLIWOŚCI ABY STARY I NOWY PIEC FUNKCJONOWAŁY RAZEM)

Wniosek należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2018 r

Dane kontaktowe:
Wnioskodawca (y) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres montażu pieca ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon ……………………………..…….………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail …………………………..…….……………………………………………………………………………………………………………………..
Dane dot. budynku gdzie będzie modernizowany piec:
Tytuł prawny do nieruchomości: własność / współwłasność / inne – jakie?:
………………………………………………………………….
Proszę wymienić wszystkich właścicieli:

1. ………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………..
Nr działki oraz miejscowość (proszę dokładnie sprawdzić, aby podać właściwy numer):
Nr działki: ……………………………………………………………… Miejscowość:

……………………………………………………………….

Nr księgi wieczystej (proszę dokładnie sprawdzić, aby podać aktualny numer):

1. Typ budynku

…………………………………………………

 Wolnostojący

 Bliźniak

 Całoroczny

 Sezonowy
 Tak

2. Czy w budynku jest prowadzona lub zarejestrowana działalność gospodarcza?
3. Rok budowy

…………..…………..…………..

4. Powierzchnia ogrzewana [m2]…………..…………..…………..
5.
6.
7.
8.

Ilość osób zamieszkałych: ………………..…………..
Ocieplenie ścian
Ocieplenie dachu/stropodachu
Okna

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Stare

 Nowe

 Nie

9. Źródło ciepła i ilość zużytego paliwa
Rodzaj paliwa

Średniorocz
ne zużycie
paliwa

Jedn.

Rodzaj paliwa

Średnioroczne przewidywane
zużycie paliwa

Przed modernizacją

Jedn.

Po modernizacji

węgiel

ton/r ok

gaz

m /rok

drewno

ton/rok

pelet

ton/rok

olej opałowy

m /rok

sieć ciepłownicza

GJ/rok

prąd

MWh/rok

3

3

gaz

m /rok

olej opałowy

m /rok

biomasa

ton/rok

3

3

Inne (jakie?)
………….

10. Rok produkcji kotła ………………………

(jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu)

11. Moc kotła [kW] (tabliczka znamionowa) ……………………………………………..
 To samo źródło co ogrzewanie
 Bojler elektryczny

12. Ciepła woda

 Piecyk gazowy

 Inne(jakie?) ………………………………………………………………………………………….
13. Czy wykorzystywana jest energia odnawialna
 Tak
 Nie

14. Jeśli tak wskaż typ
 Ogniwa fotowoltaiczne

 Kolektory słoneczne

 Wiatrak przydomowy

 Pompa ciepła

 Gruntowy wymiennik ciepła

15. Czy jesteś zainteresowany wymianą źródła ciepła?
 Tak, nawet bez
dofinansowania
 Kocioł gazowy
 Kocioł olejowy
 Kocioł opalany biomasą

 Tak, gdy otrzymam dofinansowanie
16. Jeśli tak, zaznacz

 Nie

17. Podaj dokładne parametry dot. kotła, który chcesz otrzymać
Moc nominalna [kW]: ………………..………………………………………………………………………………………………………
Sprawność (w %): ………………..………………………………………………………………………………………………………
Proszę załączyć do ankiety specyfikację nowego pieca – jest to element konieczny.
 Tak
 Nie
Czy do ankiety załączono dokładną specyfikację?
Cena: ………………..……………………………… zł
Proszę załączyć do ankiety ofertę od dostawcy lub wydruk ze strony internetowej –
jest to element konieczny.
Czy załączono wydrukowaną ofertę (lub wydruk ze strony internetowej)?

 Tak

 Nie

Z uwagi na to, że Gmina jest zobowiązana do stosowania Prawa Zamówień
Publicznych, czy zgadzasz się na dostawę innego kotła o takich samych lub
zbliżonych parametrach jak wcześniej wskazany?

 Tak, zgadzam się
 Nie.

18. Deklaruję pokrycie wkładu własnego w wysokości 25% kosztów
kwalifikowalnych, bądź – w przypadku, gdy ww. koszty przekroczą
 Tak
 Nie
5 000 zł – różnicę między całkowitym kosztem zakupu źródła ciepła a
kwotą 5 000 zł.
19. Deklaruję pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych z
 Tak
 Nie
wymianą źródła ciepła oraz zakończenie inwestycji (uruchomienie
pieca) najpóźniej do 30.09.2018 r.
Do wniosku należy załączyć:
1. kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku / nieruchomości;
2. pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu - jeśli dotyczy.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią
1. Oświadczam, że Budynek w którym planowana jest wymiana źródła c.o. jest budynkiem mieszkalnym zgodnie z art.
3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz jest
użytkowany zgodnie z przepisami ww. Prawa budowlanego.
2. Oświadczam, że jestem gotów i posiadam niezbędne środki finansowe na realizację Inwestycji
w bieżącym roku kalendarzowym, w terminach które będą ustalone przez Wójta Gminy Zabrodzie.
3. Oświadczam, że nie zostałem zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (decyzją, umową itp.) do zamontowania
ekologicznego źródła ciepła w Budynku.
4. Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy Zabrodzie .
5. Oświadczam,
że
Budynek
nie
posiada
drugiego
alternatywnego
źródła
ciepła
c.o.,
za wyjątkiem pieca (kotła) pracującego tylko w instalacji c.w.u. lub kominka opalanego drewnem.
6. Oświadczam, że spełniam wymagania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
7. Przystępując
do
programu
wyrażam
zgodę
na
przeprowadzanie
kontroli
Budynku,
w którym wykonywane będą działania objęte Programem przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu,
przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Zabrodzie.
8. Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
niniejszym
Wniosku,
oświadczeniach
i wymaganych załącznikach są prawdziwe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że:


wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Zabrodzie, a także podmioty z nim współpracujące do celów
związanych z uruchomieniem oraz realizacją projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia
emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” w zakresie związanym ze wszystkimi czynnościami, operacjami i pracami niezbędnymi
do przygotowania, uruchomienia, wdrożenia, realizacji i rozliczenia projektu,



jestem świadomy/a przysługującego mi prawa uaktualniania, uzupełniania, usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do nich.
Oświadczam ponadto, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

…………………………………………
(miejscowość i data)

……………………………..…………….
(czytelny podpis)

