WNIOSEK O REFUNDACJĘ
ze środków budżetu gminy Żórawina wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska
polegającego na trwałej likwidacji systemu grzewczego opartego na paliwie stałym –
węglowym oraz instalację
pieca gazowego CO

kotła na pellet 5.klasy

pieca elektrycznego CO

kotła na węgiel 5.klasy

I. Wnioskodawca/y:
imię:

nazwisko:

imię:

nazwisko:

II. Pełnomocnik:
imię:

nazwisko:

III. Informacje dotyczące umowy
data zawarcia umowy:

nr umowy:

IV. Lokalizacja nieruchomości, w której zrealizowano zadanie:
ulica:

nr:

miejscowość:

nr działki:

rodzaj nieruchomości:

dom jednorodzinny / lokal z indywidualnym ogrzewaniem w budynku jednorodzinnym /
lokal z indywidualnym ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym*
*niepotrzebne skreślić

tytuł prawny do nieruchomości:

własność / współwłasność / najem / inne: ………………………………………………………………………………*
*niepotrzebne skreślić

V. Charakterystyka zadania:
Zlikwidowano:

Kocioł etażowy bezklasowy

Rok produkcji kotła:
(jest na tabliczce znamionowej kotła, jeśli nieznany proszę wpisać datę montażu)

Piec kaflowy
Kuchnia węglowa
Inne źródło:
W tym piece kaflowe/kominki planowane do pozostawienia po odcięciu od przewodu
kominowego: ……………………..szt.
Dotychczasowe źródło ciepła wody użytkowej: ………………………………………………………………………..
Zamontowano:

Piec gazowy CO
Piec elektryczny CO
Piec na pellet charakteryzujący się parametrami energetyczno-emisyjnymi kotłów 5. klasy
(wg PN-EN 3003-5:2012)
Piec na paliwa stałe charakteryzujący się parametrami energetyczno-emisyjnymi kotłów 5.
klasy (wg PN-EN 3003-5:2012)
Koszt realizacji zadania (brutto): ………………………………………..zł ………………………..gr
(przy szacowaniu kwoty należy wziąć pod uwagę demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła)

VI. Załączniki do wniosku:

Zestawienie kosztów
Pozwolenie na budowę – w przypadku montażu pieca gazowego CO (kopia; oryginał do
wglądu)
Umowa na dostawę gazu, energię elektryczną uwzględniającą zmianę systemu
ogrzewania (kopia; oryginał do wglądu)
Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów inwestycyjnych (kopie; oryginały do
wglądu):
Lp.

Nr faktury/rachunku

Data wystawienia
(dd-mm-rrrr)

Kwota (brutto) w zł

Uwagi

Łączne koszty realizacji zadania:

Dane konta bankowego do refundacji
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….
miejscowość, data

…………………………………….
podpis wnioskodawcy

…………………………………….
podpis wnioskodawcy

W związku z wejściem w życie przepisów 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 (RODO),
informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Żórawina z siedzibą 55-020 Żórawina, ulica Kolejowa 6. Przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy. Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@zorawina.pl. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.gminazorawina.pl, zakładka ochrona danych osobowych.

