Wójt Gminy Dąbrowa
ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56
49-120 Dąbrowa

WNIOSEK
o wymianę indywidualnego źródła ciepła
(Gmina Dąbrowa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego)

1. Dane wnioskodawcy/ów:
1) Imię i Nazwisko/Nazwa: .........................................................................................................
2) PESEL: ............................................... …………………………………………………….
3) NIP:* ……………………………………..REGON:* ...........................................................
4) osoba upoważniona do reprezentowania: ...............................................................................
5) telefon kontaktowy: ................................................................................................................
6) adres zamieszkania wnioskodawcy: .......................................................................................
...................................................................................................................................................
7) lokalizacja budynku mieszkalnego
adres: ........................................................................................................................................
8) nr ewidencyjny działki: ............................. obręb: .................................................................
9) nr księgi wieczystej: ……………..…………………………………………………………..
10) rok budowy budynku: ……………………………………………………………………...
11) rodzaj budynku:**

a) jednorodzinny

b) wielorodzinny

12) ilość lokali mieszkalnych w budynku:* ………………………………………………….
13) powierzchnia ogrzewana (w m2)…………………………………………………………..
14) Czy przeprowadzono termomodernizację budynku mieszkalnego:**
14) Czy istnieje możliwość podłączenia do sieci gazowej:**

a) TAK

a) TAK

b) NIE

b) NIE

2. Charakterystyka ISTNIEJĄCYCH źródeł ciepła:
1) Rodzaj dotychczas spalanego paliwa: ………………………………………………………
2) Liczba likwidowanych indywidualnych źródeł ciepła (szt.): ………………………………..
3) Masa zużywanego paliwa (ton/rok):……………………………………………………….
4) Wartość opałowa zużywanego paliwa (GJ/Mg):****………………………………………..
5) Rok produkcji pieca: ………………………………………………………………………..
6) Sprawność pieca: …………………………………………………………………………….
7) Klasa pieca: ………………………………………………………………………………….
8) Moc pieca (kW): ……………………………………………………………………………..
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3. Charakterystyka NOWEGO źródła ciepła:
1) Rodzaj źródła ciepła (piec): ……………………………………………………………….
6) Sprawność pieca: …………………………………………………………………………….
8) Moc pieca (kW): ……………………………………………………………………………..

4. Szacowane wydatki:*****
1) Koszt zakupu pieca (w zł brutto): ……………………..……………………………………..
2) Koszt wykonania instalacji wewnętrznej w budynku (w zł brutto): …………………………
3) Koszty związane z opomiarowaniem i przyłączeniem budynku do sieci gazowej (w zł
brutto): …………………………………………………………………………………………..

5.

Wnioskodawca/y

przyjmuje/ą

do

wiadomości,

iż

warunkiem

uzyskania

dofinansowania jest:
a) poddanie się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu zgodnie
z metodyką zawartą w Standardzie minimum zakresu przeprowadzania oceny energetycznej
budynku w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza;
b)

wykonanie

modernizacji

energetycznej

budynku

w

zakresie

wynikającym

z przeprowadzonej oceny energetycznej – w sytuacji, gdy tego rodzaju konieczność wynika
z ww. oceny;
c) obowiązek likwidacji starego kotła oraz użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu
ogrzewania.

………………., dnia ……………………….
(miejscowość)
(data)

………………………
(podpis wnioskodawcy/ów)

OBJAŚNIENIA:
* dotyczy wspólnot mieszkaniowych
** prawidłowe zakreślić
*** dotyczy jedynie pieców na węgiel i pochodne oraz biomasę
**** nie dotyczy energii elektrycznej
***** końcowa wartość kosztów kwalifikowanych będzie znana po rozstrzygnięciu konkursu przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego.
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