Adnotacje urzędowe:
(miejsce
na etykietę
wpływu)

ANKIETA UCZESTNIKA PROJEKTU
( w ramach Programu Priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”)

ANKIETĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB LITERAMI DRUKOWANYMI

I. DANE WNIOSKODAWCY***
1. Nazwisko i imię (nazwa w przypadku wspólnoty mieszkaniowej) *

2. Telefon kontaktowy

II. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY/OSOBY UPOWAŻNIONEJ *
1. Nazwisko, imię/ Nazwa *

2. Telefon kontaktowy

(W przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz z niniejszą
ankietą również pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
Od obowiązku uiszczania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł są zwolnieni: małżonkowie, wstępni, zstępni,
rodzeństwo)
W przypadku osoby upoważnionej dodatkowo wraz z niniejszą ankietą należy przedłożyć dokument
potwierdzający upoważnienie do reprezentowania.
III. ADRES DO KORESPONDENCJI
Miejscowość, ulica, nr domu/nr lokalu, kod pocztowy

IV. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA:
Miejscowość, ulica, nr domu/nr lokalu, kod pocztowy

V. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI:
□ własność – nr księgi wieczystej …………………………………
□ współwłasność - nr księgi wieczystej ………………………….
Dane pozostałych współwłaścicieli

□ najem lokalu komunalnego ****
□ inne (jakie?) ……………………..
VI. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI:
□ budynek jednorodzinny
□ mieszkanie w bloku wielorodzinnym
□ wspólnota mieszkaniowa (kotłownia wspólna) –

liczba lokali w budynku wynosi:

VII. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
a. Przewidywana data rozpoczęcia zadania:
b. Przewidywana data zakończenia zadania:
Mając na uwadze powyższe oświadczam, że (należy wybrać jedną odpowiedź):
□

wykonam wymianę źródła ciepła w 2017 roku, dopełnię wszelkich formalności związanych z
inwestycją do 30.10.2017r.

□

wykonam wymianę źródła ciepła w 2017 roku, jednakże nie zdążę dopełnić wszelkich
formalności związanych z inwestycją do 30.10.2017r.

□

planuję wymianę źródła ciepła w 2018 roku

VIII. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
1. Wysokość przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania w zł brutto:
2. Wysokość przewidywanych kosztów kwalifikowanych zadania w zł:
3. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków z Gminy Strzegom:
(max 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 000,00 zł)
4. Rodzaj nowego ogrzewania:
□ kocioł gazowy;
□ kocioł na olej lekki opałowy;

□ piec zasilany prądem elektrycznym;
□ kocioł na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);
□ kocioł na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);
□ podłączenie do sieci ciepłowniczej;
5. Moc nowego źródła ciepła w kW:
6. Jeżeli dotyczy – dodatkowe źródło ciepła: moc w kW:

, rodzaj:

7. Liczba wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe trwale zlikwidowanych szt.
(wymienić jakie)**:

8. Rodzaj i ilość dotychczas zużywanego paliwa na rok w tonach/m3 **
Lp.

Rodzaj paliwa

Ilość (rocznie)

1.
2.
3.
4.
5.

Zużycie drewna należy podać w m3 oraz określić rodzaj np.: sosna, świerk, jodła, modrzew, dąb, buk,
brzoza olcha, osika, grab. Zużycie innych paliw (np. węgla, koksu itp.) należy podać w tonach.
IX. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem
(oryginały dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest posiadać do wglądu):
1) pełnomocnictwo/ upoważnienie (jeżeli dotyczy)
2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
X. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Ankieta uczestnika projektu w ramach programu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego” planowanego do realizacji przez Gminę Strzegom nie jest wnioskiem o
udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom.
2. Złożenie kompletnie i czytelnie wypełnionej ankiety w terminie wskazanym w ogłoszeniu jest
warunkiem ujęcia wnioskodawcy we wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu składanego przez Gminę Strzegom, z zastrzeżeniem że
wnioski najemców lokali komunalnych muszą zostać pozytywnie zaopiniowane przez właściciela
nieruchomości – tj. Gminę Strzegom.
3. Złożenie ankiety uczestnika projektu nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku złożenia wniosku o
udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.:
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”
4. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz wykaz dokumentów niezbędnych do prawidłowego
złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom zostały określone w

projekcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego”
XI. OŚWIADCZENIA:
1. Zapoznałem/zapoznałam się z projektem uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu
priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, stanowiącym
załącznik do ogłoszenia z dnia 29.06.2017r. „WYMIANA PIECÓW”.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzegomiu –
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) – dla potrzeb złożenia wniosku o pożyczkę.
3. W przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego po złożeniu niniejszej ankiety, o fakcie tym
niezwłocznie poinformuję Urząd Miejski w Strzegomiu.
4. Jeżeli ankieta dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności - posiadam zgodę
pozostałych współwłaścicieli na jej złożenie i realizację zadania.

…………………………….
data

……….………..........................................
podpis Wnioskodawcy/pełnomocnika/osoby upoważnionej

* Niepotrzebne skreślić
**Uwaga: w przypadku braku miejsca powyżej przygotować odrębne zestawienie
*** Wnioskodawcą może być:
1) wspólnota mieszkaniowa, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla
pojedynczego budynku lub kilku budynków),
2) właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy mieszkalnych lokali komunalnych.
**** Wniosek najemcy lokalu komunalnego zostanie zaopiniowany przez właściwy wydział Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
O ewentualnej negatywnej opinii wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

