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MSZANA DOLNA DNIA 11.12.2017 R.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE DLA UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE, PN. „ OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI W MSZANIE DOLNEJ –
WYMIANA STARYCH KOTŁÓW, PIECÓW, URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH NA
PALIWA STAŁE W INDYWIDUALNYCH GOSPOADRSTWACH DOMOWYCH W
RAMACH RPO WM 2014-2020”
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ: OSOBIŚCIE W URZĘDZIE MIASTA W MSZANIE
DOLNEJ,

UL

MARSZAŁKA

PIŁSUDSKIEGO

2,

34-730

MSZANA

DOLNA

DOSTARCZAJĄC NA DZIENNIK PODAWCZY LUB ZA POŚREDNICTWEM
POCZTY.
WNIOSEK WINIEN SPEŁNIAĆ WYMOGI OKREŚLONE

W REGULAMINIE

PODJĘTYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA MSZANA DOLNA NR XXXVIII/363/2017
DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
OD DNIA OGŁOSZENIA NABORU DO WYCZERPANIA LIMITU NABORU
FINANSOWEGO.
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ROZPATRYWANE BĘDĄ BUDYNKI, W KTÓRYCH
ZOSTAŁ WYKONANY AUDYT ENERGETYCZNY.
WNIOSEK W ZAŁĄCZENIU.
Burmistrz Miasta
mgr Józef Kowalczyk

Wniosek o przyznanie dotacji na dofinansowanie dla uczestnictwa w projekcie pn.:
„Obniżenie poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów,
pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach
domowych w ramach RPO WM 2014-2020”
UWAGA: Wypełnienie
dofinansowanie.

i

złożenie

wniosku

nie

gwarantuje

uzyskania

dotacji

I. Dane Wnioskodawcy:
1. Nazwisko, imię: ………………………………………..
2. PESEL: …………………………………………………
3. Telefon/fax …………………………………………….
4. Email: …………………………………………………..
5. Adres zamieszkania:
a) Miejscowość ……………………………………………….
b) Nr domu/ lokalu ……………………………………………
c) Kod pocztowy …………………………………..….………
d) Poczta …………………………………………..………….
e) Adres do korespondencji: ………………………..…………
II. Miejsce Inwestycji
1. Miejscowość …………………………………………….
2. Nr domu/Nr lokalu ………………………………………
3. Kod pocztowy ……………………………………………
4. Nr ewidencyjny działki …………………………………..
5. Nr księgi wieczystej ………………………………..……
III. Tytuł prawny do nieruchomości □ własność □ współwłasność □ użytkowanie wieczyste
IV. Rodzaj budynku □ budynek jednorodzinny □ budynek wielolokalowy
V. Przeznaczenie Budynku/Lokalu □ mieszkalne □ mieszkalno-usługowe
VI. Charakterystyka Inwestycji
1. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania, modernizacja instalacji sanitarnej:
□ kocioł gazowy o mocy …….. kW □ kocioł na biomasę o mocy ……… kW
□ kocioł na ekogroszek o mocy ……… kW
□ modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
2. Liczba kotłów / urządzeń grzewczych na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji
………..…… sztuk o mocy ………….. kW
3. Średnia ilość zużywanego węgla na sezon grzewczy …………….. ton/rok.
4. Rok oddania budynku do użytkowania ……………………….
5. Przeprowadzono termomodernizację lokalu: □TAK □NIE
6. Źródło ciepła (kocioł/ urządzenie grzewcze):
□ jedno źródło ciepła dla całego budynku □ mieszkanie/lokal posiada własne źródło ciepła

na

7. Rodzaj ogrzewania: □ instalacja c.o. (instalacja rozprowadzająca, grzejniki)
□ źródło ciepła w pokojach (piece kaflowe, metalowe, piece akumulacyjne elektryczne, inne)
8. Planowany termin realizacji inwestycji (miesiąc, rok)
rozpoczęcie: …………….. zakończenie: ……………....
VII. Oświadczam, że:
- zapoznałem się z Regulaminem określającym zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta
Mszana Dolna na realizację zadań w ramach „regionalnej polityki energetycznej, działania
4.4 redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach regionalnego programu
operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014 – 2020” dla projektu „Obniżenie
poziomu niskiej emisji w Mszanie Dolnej – wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń
grzewczych na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach RPO
WM 2014-2020” – w zakresie zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
ogrzewanie proekologiczne
VIII. Wykaz dokumentów przedkładanych razem z wnioskiem (dokumenty wymagane):
1. Oświadczenie, że w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości gruntowej
stanowiącym część składową tej nieruchomości, budynku mieszkalnym trwale z gruntem
związanym lub części takiego budynku (lokal mieszkalny) - które z mocy przepisów
szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności -nie jest prowadzona
działalność gospodarcza.
2. Aktualny odpis z księgi wieczystej (w przypadku księgi elektronicznej wystarczające jest
wskazanie numeru elektronicznej księgi wieczystej). W razie braku księgi wieczystej lub
braku informacji o budynku w księdze wieczystej wymagane jest oświadczenie właściciela
nieruchomości gruntowej potwierdzające zabudowanie budynkiem mieszkalnym.
3. Pisemne oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości posiadających ponad połowę
udziałów we współwłasności, o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji.
4. Oświadczenie, że wskazana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

.……………………………
Podpis Wnioskodawcy

