..........................................
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WNIOSEK
DO GMINY WICKO
O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU
„CZYSTE POWIETRZE GMINY WICKO”
I. NAZWA ZADANIA
Proszę o dofinansowanie modernizacji źródła energii cieplnej, poprzez:
 likwidację kotłów opalanych węglem/ koksem * , polegającej na zastąpieniu ich:
 kotłami opalanymi gazem
 kotłami opalanymi olejem opałowym
 kotłami opalanymi biomasą
 pompami ciepła
 ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem/ koksem* poprzez:
 instalację pomp ciepła na potrzeby wytwarzania c.w.u.
W budynku położonym .....................................................................................................................
( ulica, miejscowość, nr dz., obr.)

 jednorodzinnym, stanowiącym własność osób fizycznych, gdzie docelowa moc źródła po
modernizacji wyniesie do 30kW
 wielorodzinnym, w którym funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa
 wielorodzinnym, stanowiącym własność JST
II. WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko.......................................................................................................................
2.Adres korespondencyjny ......................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Telefon do kontaktu .....................................................................................
III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Data planowanego rozpoczęcia zadania: ...................................................................................
Data planowanego zakończenia zadania: ..................................................................................
IV. KOSZT ZADANIA
Koszt kwalifikowany zadania w zaokrągleniu do pełnych złotych............................................
Wnioskowana kwota dotacji ...................................................................................................
VI. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY
Przed modernizacją
WOPALI

rodzaj
roczne
zużycie
(tony)

węgiel koks

Po modernizacji
gaz
ziemny

olej
pompa
opałowy ciepła

instalacja drewno słoma
solarna

Przed modernizacją

Po modernizacji

Moc
nominalna
(kw)/
powierzchnia
(m2)1

Ilość źródeł
ciepła
ogółem2
Ilość
uzyskanej
energii
(GJ/rok)3
1

w przypadku instalacji solarnej podać łączną powierzchnię czynną (m 2)
w przypadku instalacji solarnej podać ilość kolektorów
3
przyjąć, że ilość energii uzyskanej za 1m2 kolektora wynosi 1,8GJ na rok
2

VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
1. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe i pełne.
2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w moim budynku przez przedstawicieli
Urzędu Gminy w Wicku na każdym etapie realizacji inwestycji.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy w
Wicku.
4. Wyrażam zgodę na zgłoszenie przez Gminę Wicko realizowanego przeze mnie zadania
dotyczącego modernizacji źródła energii cieplnej do konkursu organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste
Powietrze Pomorza” (edycja 2017).
VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
1. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu
mieszkalnego, w którym usytuowane jest modernizowane źródło energii cieplnej (np. Akt
notarialny, odpis z księgi wieczystej).
2. W przypadku współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego pisemna zgoda
współwłaścicieli na realizację inwestycji.
3. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (kotłów opalanych węglem lub koksem).
.............................................................
(podpis wnioskodawcy)
•

niepotrzebne skreślić

