WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO PIECA
w ramach Poddziałania 4.4.2 i 4.4.3 RPO WM na lata 2014 – 2020
I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko ………………………………………............…….........................………………………………….....
2. PESEL …………………………………………….........................……………….............………………….......................
3. Telefon kontaktowy ……………………………............……………….........................……………………………....
4. Adres zamieszkania:
Miejscowość ……………………………………………..................…………Numer domu …..........…...........…....
Kod pocztowy ……………………..…… Poczta ……………………..............………................................................
5. Tytuł prawny do nieruchomości:

własność
I

współwłasność

LJ inne ….................................................

wieczyste
J użytkowanie
Do wniosku proszę załączyć kopię dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości, a w przypadku
współwłasności dodatkowo proszę przedłożyć zgodę współwłaścicieli na realizację zadania.

II. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WYMIANA STAREGO PIECA
1. Miejscowość ……….......................................................…...........………. Numer domu ….........................
Kod pocztowy ......................... Poczta ..................................................... Nr działki ....................................
2. Rodzaj budynku:

7

budynek mieszkalny jednorodzinny
budynek mieszkalny wielorodzinny

mieszkalny z częścią
7 budynek
wykorzystywaną do prowadzenia
działalności gospodarczej

3. Powierzchnia użytkowa (ogrzewana) ……………………………………............……….........................…
4.

Rodzaj istniejącego starego kotła (typ kotła, rok produkcji, rodzaj opału)

……………………………………………................…………..........................................................................................
……………………………………………................…………........................................................................................ ..

5. Moc starego kotła ….............…… [kW], roczna ilość spalanego paliwa ……...................[Mg lub

m3]
6. Czy budynek posiada

LJ
7

termomodernizację? : tak
ściany budynku są ocieplone

□

dach/strop jest ocieplony
rodzaj okien i rok montażu

……………………………………............………...........................................

nie *

J

Wymiana pieca możliwa jest tylko w budynkach ocieplonych lub planowanych do termomodernizacji w czasie
trwania projektu

posiada Świadectwo charakterystyki energetycznej ?

7. Czy budynek

Tak

J Nie

W przypadku odpowiedzi „Tak” proszę załączyć kopię Świadectwa do wniosku.

III. DANE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI ŹRÓDŁA CIEPŁA (KOTŁA)
1. Rodzaj planowanego, nowego źródła ciepła po modernizacji (typ kotła, rodzaj opału, moc
kotła):
……………………………………………................…………................................................................................................
…………………………………………................………...…...................................................................................... ............

W ramach projektu można otrzymać refundację zakupu: kotłów spalających biomasę lub ekologicznych
niskoemisyjnych kotłów węglowych. Nowe kotły muszą spełniać wymagania klasy 5 według normy PN-EN 3035:2010 oraz wymagania ekoprojektu. Na stronie www.powietrze,malopolska.pl/kotly opublikowana została lista
niskoemisyjnych kotłów na węgiel i biomasę spełniających powyższe wymagania.

2. Czy poza wymianą pieca konieczna będzie modernizacja instalacji wewnętrznej?

n

Tak

J Nie

3. Szacunkowe koszty zakupu nowego pieca :

………………………............……………………......................

4. Szacunkowe koszty modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
(jeśli dotyczy): ……………………………......................................................................................………......................
Refundacja kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji jest możliwa tyko, w przypadku braku możliwości
podłączenia nowego kotła do obecnej instalacji centralnego ogrzewania.

5. Planowany termin modernizacji (wymiany pieca): ………..............……………...........................................
IV. OŚWIADCZENIE
1. Zapoznałem/am się z treścią regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na wymianę pieca
przez Gminę Łącko, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
2. Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie 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).
3. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe: Imię nazwisko, adres nieruchomości zostaną
udostępnione Audytorom zatrudnionym przez Urząd Marszałkowski do przeprowadzenia audytu
energetycznego budynku, w którym planowana jest wymiana starego kotła.
4. Zamawiam audyt energetyczny budynku wskazanego we wniosku (poz. II.1).

………...............................................……………………….
data i podpis wnioskodawcy
ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM DOTACJI.
ZAKUP NOWEGO PIECA BĘDZIE MOŻLIWY DOPIERO PO PODPISANIU UMOWY
Z GMINĄ ŁĄCKO.
Szczegółowe informacje dotyczące programu wymiany pieca można znaleźć na stronie internetowej
www.lacko.pl oraz w Urzędzie Gminy Łącko, pok. nr 2, tel. 18/414 07 51

