Załącznik nr 1 do Regulaminu
WNIOSEK
o dotację do modernizacji źródła ciepła w budynku jednorodzinnym na terenie Gminy
Krzyżanowice w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji”
CZĘŚĆ I - wypełniana przez Inwestora w chwili składania wniosku
Nazwisko i imię.........................................................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Adres modernizacji ..................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy..................................................................................................................
Rodzaj istniejącego źródła ciepła ..........................................................................................
Rodzaj planowanego źródła ciepła po modernizacji ...........................................................
...................................................................................................................................................
Powierzchnia mieszkalna, na której nastąpi zmiana sposobu ogrzewania w m2 …………
Planowany termin realizacji modernizacji rok ........................................................................
1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu udziału w Programie ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice i przyjmuję warunki w nim określone.
2. Oświadczam, że nie posiadam zainstalowanego drugiego źródła ciepła (np. kotła
węglowego, gazowego, olejowego, przyłącza do sieci ciepłowniczej).
3. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 10 lat:
nie korzystałem/-am*
korzystałem/-am w roku ………….…..*
z dotacji na modernizację źródła ciepła w budynku wymienionym w niniejszym wniosku
ze środków GFOŚ i GW (do końca roku 2009) lub środków budżetu gminy (od 2010 roku)
pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych
kar pieniężnych lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.
* właściwe zaznaczyć

podpis ........................................
Przystępując do Programu wyrażam zgodę na:
1. przeprowadzanie kontroli budynku, w którym wykonywane będą działania objęte Programem
przed modernizacją i do 5 lat po jej przeprowadzeniu przez pracowników Referatu Rolnictwa i
Ochrony Środowiska UG Krzyżanowice, upoważnionych pracowników Operatora lub
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

oraz zobowiązuję się do:

2. przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła zgodnie z zaleceniami wynikającymi
z przeglądu wstępnego kotłowni oraz wykonanej na własny koszt wstępnej opinii
kominiarskiej,
3. pokrycia części kosztów zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Programu, w formie
zaliczki przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem zadania w moim budynku
mieszkalnym w terminie i wysokości określonej w umowie,
4. poinformowania Urzędu Gminy Krzyżanowice o zmianie właściciela budynku, jeśli taka zmiana
nastąpi w czasie od złożenia niniejszego wniosku do czasu zakwalifikowania wniosku do
Programu (Kwalifikacji wniosku do Programu, zgodnie z §6a ust. 8 Regulaminu, dokonuje
Operator po przeprowadzeniu wstępnego przeglądu kotłowni).

podpis ........................................
Upoważniam Operatora do sporządzenia kserokopii wszelkich dokumentów dotyczących
Programu i przekazanie ich Urzędowi Gminy Krzyżanowice.
podpis ........................................
Załączam:
1. aktualny tytuł prawny do władania nieruchomością / wypis z księgi wieczystej.
Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
Krzyżanowice, dnia ..........................

......................................
(Podpis Inwestora)

Jednocześnie oświadczam, co następuje:
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wszystkich danych, które zostały
zgromadzone i są przetwarzane we wnioskach związanych z realizacją Programu Ograniczania
Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), z uwzględnieniem sprostowania do
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (…) (Dz. U. UE L.2018.127.2 z
dnia 23.05.2018 r.) – (RODO);
2. Zapoznałam/-em się z Klauzulą Informacyjną przekazaną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO
dostępną pod adresem Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice oraz na
stronie Urzędu Gminy: http://bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html.
…………………………………………….
(podpis)

CZĘŚĆ II - wypełniana przez Inwestora po wyborze instalatora i źródła ciepła
Dokonałem wyboru:
urządzenia grzewczego typu.............................................firmy.........................................
firmy instalacyjnej................................................................................................................
dostawcy................................................................................................................................
Krzyżanowice, dnia ..........................

......................................
(Podpis Inwestora)

CZĘŚĆ III– wypełniana przez Operatora
1. Zakwalifikowanie wniosku do Programu przez inspektora nadzoru/ Operatora
data ....................................

podpis ........................................

2. Rok realizacji ............................................................................................................................
3. Numer pozycji w harmonogramie do WFOŚ i GW ...............................................................
4. Zawarta umowa numer ................................... data................................................................
5. Termin realizacji zadania .........................................................................................................
6. Uwagi ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. Potwierdzenie zakończenia realizacji zadania
Krzyżanowice, dnia ..........................

......................................
(Podpis Operatora)

CZĘŚĆ IV– wypełniana przez RROŚ i GG
1. Zatwierdzenie przez Kierownika RROŚiGG przyznanego dofinansowania do wypłaty
w kwocie.........................................................
data ....................................

podpis ........................................

2. Protokół z kontroli pracy zmodernizowanego źródła ciepła ........................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

