Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie
z dnia 19 czerwca 2019 r.

……...………………., dnia ………

Wniosek
o dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji
systemów grzewczych na terenie Gminy Nowogard
Proszę o dofinansowanie wymiany pieca/ kotła* węglowego na ekologiczne źródło ciepła
w postaci:
…………………………………………………………………………………………………………
(określić typ kotła: gazowy, olejowy, elektryczny, na paliwo stałe lub biomasę charakteryzujący się parametrami co najmniej jak dla
kotłów 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012)

w budynku/ lokalu* na terenie Gminy Nowogard.
I. Dane Wnioskodawcy (w przypadku osób fizycznych)
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania …………………………………………………………………..……………..
Adres do korespondencji…………………………………………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego ……………………………… PESEL………………………….
Dowód wydany dnia ……………………………………. przez …………………………………...
Numer telefonu …………………………………………. e-mail …………………………………..
Tytuł prawny do nieruchomości:
………………………………………………………………………………………………………..
Dane Wnioskodawcy (w przypadku wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych,
przedsiębiorców, osób prawnych)
Nazwa…………………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………....
NIP …………………………………………..

REGON……………………………………………

Numer telefonu …………………………………………. e-mail …………………………………….
Osoba reprezentująca ………………………………………………………………………………….
Tytuł prawny do nieruchomości ………………………………………………………………………

II. Dane dotyczące inwestycji
Adres nieruchomości:
Miejscowość ……………………………………… ulica……………………………… nr..........…..
Numer działki ……………………………………. obręb ewidencyjny ……………………………..
Opis posiadanego pieca/ kotła* na paliwo stałe
…………………………………………………………………………………………………………
(typ, producent, rok produkcji, moc, stan użytkowania)
Liczba pieców/ kotłów* na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji: ……………… sztuk.
Ilość opału wykorzystywana w roku do ogrzania budynku/ lokalu* …………..……….…... ton /rok.
Rodzaj opału wykorzystywanego do ogrzania budynku/ lokalu* …………………………………….
Powierzchnia ogrzewana budynku/ lokalu* ………………………………………………...… (m2).
Planowany termin rozpoczęcia ………………………………….. i zakończenia ……………………
prac związanych z modernizacją systemu grzewczego. Termin planowanego zakończenia powinien
uwzględniać obowiązek złożenia wniosku o rozliczenie dotacji najpóźniej do dnia 15 grudnia.
Szacunkowy koszt inwestycji …………………………………………………………………………
Parametry techniczne planowanego do zakupy kotła podane przez producenta (moc kotła,
sprawność cieplna, zużycie i rodzaj paliwa).
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
III. Numer konta
…………………………………………………………………………………………………………
bank …………………………………………………………………………………………………...
IV . Oświadczenia
1. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane oraz dane osób fizycznych przeze mnie

reprezentowanych będą przetwarzane przez Gminę Nowogard na podstawie art. 6 ust. 1 lit
c)
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. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1) oraz zapoznałem/-łam się z informacjami, o których mowa w art. 13 w/w
rozporządzenia, dostępnymi na stornie internetowej: www.nowogard.pl/rodo oraz Biurze
Obsługi Interesanta, znajdującym się w Urzędzie Gminy Nowogard, Plac Wolności 1,
72-200 Nowogard.
2. Zobowiązuję się przekazać uzyskane informacje, o których mowa w pkt. 1 osobom
fizycznym przeze mnie reprezentowanym.
……………………………………….
Podpis Wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić

