Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25.03.2015r.

Prabuty, dnia ...................................
WNIOSEK
do Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięcia
związanego z ochroną środowiska, polegającego na: zmianie źródła ciepła z zasilanego
węglem na proekologiczne w budynku/ lokalu mieszkalnym, położonym na terenie Miasta i
Gminy Prabuty
.................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, nazwa Wnioskodawcy)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(adres i nr telefonu Wnioskodawcy)
PESEL Wnioskodawcy…………………………..
Seria i nr dowodu osobistego Wnioskodawcy…………………………..
Nr konta bankowego Wnioskodawcy........................................................................................
Wnoszę o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięcia związanego z ochroną
środowiska, polegającego na: zmianie źródła ciepła z zasilanego węglem na proekologiczne w
budynku/ lokalu mieszkalnym, położonym na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
Przedsięwzięcie polegające na wymianie źródła ciepła realizowane będzie na terenie
nieruchomości, oznaczonej nr porządkowym…………., przy ul…………….. w
miejscowości……………….. Aktualnie na terenie w/w nieruchomości głównym źródłem
ciepła jest kocioł węglowy, które moc wynosi………………. Do jego zasilania zużywane jest
rocznie…… Mg węgla. W wyniku spalania węgla powstaje rocznie ………. Mg odpadów
paleniskowych.
Planowany
jest
montaż
proekologicznego
źródła
ciepła
zasilanego……………... o mocy……. Przewiduje się, że do jego zasilania zużyte zostanie
rocznie..………….Mg/m3*………………… Rocznie powstanie ……….…….Mg odpadów
paleniskowych.
Oświadczam, że przedsięwzięcie nie podlega finansowaniu (dofinansowaniu) z budżetu
Miasta i Gminy Prabuty z innego tytułu ani nie dotyczy wydatków finansowanych
(dofinansowanych) przez inne podmioty

........................................
(podpis Wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku:
1) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego,
którego dotyczy wniosek (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej);
2) pisemna zgodę na realizację przedsięwzięcia wyrażona przez wszystkich
współwłaścicieli nieruchomości, w przypadku nieruchomości stanowiącej
współwłasność;
3) kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w przypadku, gdy
przepisy prawa tak stanowią;
4) fotografię źródła ciepła zasilanego węglem, które ma być poddane wymianie – nie
dotyczy sytuacji, w której budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny podłączony jest
do funkcjonującej kotłowni, obsługującej inne budynki mieszkalne lub lokale
mieszkalne

