WNIOSEK
o dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Skawina
poprzez likwidację lub wymianę kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej
sprawności energetycznej w budynkach mieszkalnych
Imię i nazwisko
Adres (ulica,
nr domu,
miejscowość)
Nr telefonu
Adres e-mail
Nr księgi
wieczystej
(KR3I….)
Powierzchnia
budynku
Rodzaj
stosowanego
opału

oraz ilość
spalanego opału
w ciągu roku (w
tonach)

Nr ewidencyjny
działki
Ogrzewana
powierzchnia
budynku

□

□

□

□

węgiel (gruby)

węgiel (orzech)

niesort

miał

□

□

□

□

flot

muł

koks

inne
…………………

Moc istniejącego
kotła w kW
Budynek po przeprowadzonej termomodernizacji
(wymienione okna, budynek prawidłowo ocieplony)
właściwe zaznaczyć
Budynek wykorzystywany na cele działalności
gospodarczej
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TAK

NIE

TAK

NIE

Deklarowany
termin wymiany
źródła ciepła
(właściwe
zaznaczyć)
PONE: 2016-2017
KAWKA: 2016 2018

Planowane nowe
źródło ciepła
(rodzaj opału) właściwe
zaznaczyć

2016

□ II kwartał

2017

□

2018

I kwartał

□

□

I kwartał

□

III kwartał

□

II kwartał

□

II kwartał

□

IV kwartał

□

III kwartał

□

III kwartał

□

IV kwartał

□

IV kwartał

rok
2019 i później

□

□

□

□

gaz ziemny

gaz płynny (LPG)

ekogroszek

ekomiał

□

□

□

□

pelet

prąd elektryczny sieć ciepłownicza

Inne
…………………….

Moc planowanego źródła ciepła w kW (co najmniej 20% niższa moc od
istniejącego źródła) - w przypadku rozbudowy budynku i zwiększania
mocy pieca należy opisać sytuację.
Czy istnieje techniczna możliwość
podłączenia do sieci ciepłowniczej?
(właściwe zaznaczyć)

TAK

NIE

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosku o dofinansowanie planowanych zadań ze
środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do realizacji Programu KAWKA
i PO NE na terenie Gminy Skawina. Podjęcie przez Gminę Skawina działań w tym zakresie jest
uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie przez Narodowy i Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie działań w ramach Programu
KAWKA nastąpi w latach 2016 - 2018, natomiast działań w ramach Programu PONE w latach
2016 - 2017.
W przypadku otrzymania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana zostaną zastosowane kryteria wyboru
tj. osoby które złożyły ankietę dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej +1 pkt oraz osoby które złożyły niniejszy
wniosek +1 pkt.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1182, z późn. zm. ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie w celu
uzyskania dofinansowania na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w gminie Skawina.

Data …………………….. Podpis ……………………………….………
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1182, z późn. zm.) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest gmina Skawina.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji w
gminie Skawina.
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania na zadania związane z ograniczeniem
niskiej emisji w gminie Skawina.
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