Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.285.2021
Burmistrza Ujazdu
z dnia 15.11.2021 r.

……………………, dnia ……………….

Burmistrz Ujazdu
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
realizowanych w ramach projektu partnerskiego Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie
Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica
1. Dane wnioskodawcy/ów:
1) Imię i Nazwisko: _______________________________________________
2) PESEL: ______________________________
3) telefon kontaktowy: ___________________________
4) adres zamieszkania wnioskodawcy: ________________________________________________________
5) lokalizacja budynku/lokalu mieszkalnego objętego inwestycją: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
6) Numer rachunku bankowego: _____________________________________________________________
7) nr ewidencyjny działki: ___________________ obręb: _________________________________________
8) nr księgi wieczystej: _____________________________________________________________________
2. Wnioskowane nowe źródło ogrzewania:
(zaznaczyć, lub wpisać właściwe)

kocioł gazowy kondensacyjny
kocioł na biomasę (kocioł zgodny z Dyrektywą w sprawie Ecodesign)
kocioł węglowy (kocioł zgodny z Dyrektywą w sprawie Ecodesign)
pompa ciepła
kocioł elektryczny
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3. Oświadczenia:
1) oświadczam/y, że posiadam/y prawo do dysponowania nieruchomością wskazaną w niniejszym wniosku
na podstawie prawa (zaznaczyć właściwe):
WŁASNOŚCI

WSPÓŁWŁASNOŚCI

2) oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały
nr XXXVIII.248.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2021 r. i zobowiązuję/jemy się do
jego przestrzegania;
3) nie posiadam zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy, na terenie
której planowany jest montaż instalacji;
4) źródłem ogrzewania budynku nie jest kocioł gazowy, pompa ciepła, kocioł na paliwo stałe
(ekogroszek/biomasa) kocioł zgodny z Dyrektywą w sprawie Ecodesign, ogrzewanie elektryczne lub ciepło
sieciowe;
5) instalacja objęta Projektem partnerskim będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe;
6) zobowiązuję/my się do likwidacji i utylizacji obecnie użytkowanego źródła ciepła w momencie montażu
nowego źródła ciepła, dofinansowanego w ramach niniejszego Projektu partnerskiego;
7) wykonam/y modernizację energetyczną budynku w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny
energetycznej – w sytuacji, gdy tego rodzaju konieczność wynika z ww. oceny;
8) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) wyrażam/y dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych
osobowych w celach związanych z udziałem w projekcie partnerskim Likwidacja i wymiana źródeł
ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica celem uzyskania
dofinansowania na wymianę indywidualnego źródła ciepła z udziałem środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego;
9) zapoznałem/łam/liśmy się z Klauzulą Informacyjną Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

………………….., dnia …………………
(miejscowość)

(data)

……………………………….……………………
(czytelny podpis wnioskodawcy/ów)

PROJEKT PARTNERSKI: „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
- umowa nr RPOP.05.05.00-16-0002/20-00

Adnotacje pracownika merytorycznego:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Data i podpis: ______________________________
Akceptacja Burmistrza lub osoby upoważnionej:

Data i podpis: ______________________________
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