
WNIOSEK
o zakwalifikowanie nieruchomości do zadania

„Czyste powietrze Gminy Potęgowo” (edycja 2018)

I. Wnioskodawca:
Imię i nazwisko/nazwa: 
..................................................................................................................
Nr dowodu osobistego: 
..................................................................................................................
PESEL/NIP: 
....................................................................................................................................
Adres: 
............................................................................................................................................
Nr telefonu: 
.....................................................................................................................................
Imię i nazwisko/nazwa: 
..................................................................................................................
Nr dowodu osobistego: 
..................................................................................................................
PESEL/NIP: 
....................................................................................................................................
Adres: 
............................................................................................................................................
Nr telefonu: 
.....................................................................................................................................
(w przypadku większej liczby właścicieli/upoważnionych, dane należy dołączyć do wniosku)

II. LOKALIZACJA ORAZ CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1) Miejsce realizacji zadania / adres nieruchomości / nr geodezyjny działki / obręb 
geodezyjny:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2) Rodzaj budynku, którego dotyczy zadanie (zaznaczyć właściwe):

 budynek jednorodzinny

 budynek wielorodzinny (wspólnota mieszkaniowa)

 lokal w budynku wielorodzinnym

 lokal w budynku jednorodzinnym

3) Opis zadania:
......................................................................................................................................................
..
......................................................................................................................................................
.
......................................................................................................................................................
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.

......................................................................................................................................................

.

......................................................................................................................................................

.

4) Data rozpoczęcia zadania: ........................................... (nie wcześniej niż po ogłoszeniu 
wyników konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku – planowane ogłoszenie wyników lipiec2018 
r.)
5) Data planowanego zakończenia zadania: ....................................... (nie później niż 
30.10.2018 r.)
6) Koszty kwalifikowane brutto: ....................................................... zł

III. FORMA WŁASNOŚCI – TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI
......................................................................................................................................................
.
- w załączeniu kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu:
......................................................................................................................................................
.

IV. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC OBJĘTYCH WNIOSKIEM:

W ramach zadania planuję likwidację:
- kotła opalanego węglem lub koksem:                                TAK                        NIE
w ilości ................, znajdującego się w : 
........................................................................................
moc dotychczasowa kotła w kW: 
...................................................................................................
ilość zużywanego paliwa (węgla/koksu) rocznie w tonach: 
............................................................

- pieca kaflowego opalanego węglem lub koksem: :            TAK                        NIE
w ilości ................, znajdującego się w : 
........................................................................................
moc dotychczasowa pieca w kW: 
..................................................................................................
ilość zużywanego paliwa (węgla/koksu) rocznie w tonach: 
............................................................

i zastąpienie go (właściwe zaznaczyć):
 kotłem opalanym gazem
 kotłem opalanym olejem opałowym
 kotłem opalanym biomasą
 pompą ciepła
 elektrycznym źródłem ciepła na potrzeby ogrzewania budynku
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W zależności od wyboru nowego źródła ciepła, poniżej wypełnić właściwe:
Rocznie będę zużywał gazu / oleju / drewna / słomy*: .........................
(gaz w m3/rok; olej, drewno, słoma w tonach na rok)

Moc nowej pompy ciepła w kW wynosi: 
.....................................................................................
Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej w kW: 
..............................................................

Uwagi do wypełnienia wniosku:

Źródło ciepła przed zmianą:
W przypadku źródła ciepła na paliwo stałe (węgiel/koks) – koniecznym jest podanie mocy 
aktualnego kotła/pieca w kW (każdy kocioł posiada tabliczkę znamionową, na której 
umieszczona jest informacja na temat jego mocy). Należy również podać ilość i położenie 
pieców/kotłów w lokalu.

Źródło ciepła po zmianie:
W przypadku zakupu i montażu kotłów (na: gaz, olej opałowy, biomasę)  oraz pomp ciepła 
należy podać ich moc w kW.
Zużycie energii elektrycznej należy podać w kW.

Oświadczam/y, że:
1) wszystkie informacje zawarte we wniosku są prawdziwe i pełne;
2) nie prowadzę działalności gospodarczej we wskazanej we wniosku nieruchomości;
3) przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że złożenie wniosku o dotację nie stanowi 
podstawy do kierowania roszczeń o przyznanie dotacji.

Do wniosku dołączam/y:
1) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, w 
którym usytuowane jest modernizowane źródło ogrzewania;
2) pisemną zgodę współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego na realizację inwestycji 
(jeżeli dotyczy);
3) kserokopie dokumentów potwierdzających umocowanie prawne przedstawicieli 
Wnioskodawcy, uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy przed Gminą Potęgowo. 
W przypadku reprezentowania osób prywatnych stosuje się pełnomocnictwo na zasadach 
ogólnych (jeżeli dotyczy).
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4) dokumentację fotograficzną stanu istniejącego (kotłów opalanych węglem lub koksem) –
wersja  papierowa i elektroniczna (płyta CD).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie 
realizacji niniejszego wniosku dla potrzeb Urzędu Gminy Potęgowo.

............................................                                              .....................................................
           miejscowość i data                                                                                          imię i nazwisko Wnioskodawcy

*niewłaściwe skreślić
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