
BS D1b
Wniosek o udzielenie dotacji ze œrodków bud¿etu powiatu krapkowickiego
na realizacjê zadañ s³u¿¹cych ochronie powietrza dla wspólnot mieszkaniowych

Czêœæ 1 Dane wnioskodawcy

Dane wspólnoty mieszkaniowej ubiegaj¹cej siê o udzielenie dotacji

Nazwa

Adres

Kod pocztowy
i miejscowoœæ

NIP

WYPE£NIANIE
FORMULARZA

Wype³nij ten formularz
pismem drukowanym.
Wszystkie pola s¹
obowi¹zkowe oprócz
zaznaczonych
znakiem *

1A

REGON

Dane do kontaktu

Numer telefonu

Adres e-mail

Czêœæ 2 Dane dotycz¹ce inwestycji
w budynku po³o¿onym na terenie powiatu krapkowickiego

Rodzaj planowanej inwestycji

kocio³ c.o. opalany ekogroszkiem

kocio³ c.o. opalany biomas¹

kocio³ c.o. gazowy

elektryczne urz¹dzenia grzewcze

Planowana inwestycja polega na wymianie istniej¹cego kot³a c.o. lub pieca wêglowego na:

Lokalizacja inwestycji

Ulica i nr domu

Kod pocztowy
i miejscowoœæ

Numer dzia³ki
i nazwa obrêbu

*

Numer telefonu jest
potrzebny do spraw-
nego kontaktu
z Pañstwem w proce-
siê oceny wniosków.

1B

2A

2B

Adres inwestycji
mo¿na pomin¹æ,
je¿eli jest taki sam,
jak adres wniosko-
dawcy wpisany
w czêœci 1A

Zaznacz w³aœciwe
stawiaj¹c krzy¿yk
w kratce obok.
W przypadku wyboru
kot³a c.o. lub
lub elektrycznego
urz¹dzenia
grzewczego
podaæ moc tego
kot³a lub urz¹dzenia
w kilowatach [kW]

1A

pod³¹czenie do sieci
ciep³owniczej

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ zdjêcie istniej¹cego kot³a c.o. lub pieca wêglowego przewidzianego do wymiany.

Moc kot³a lub urz¹dzenia grzewczego: [kW]
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Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu przyznawania bonu ekologicznego
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Informacje o inwestycji

Iloœæ lokali objêtych
inwestycj¹

Wpisaæ datê planowa-
nego zakoñczenia
inwestycji oraz
przewidywany ca³ko-
wity koszt inwestycji
w z³ (brutto), sumuj¹c
koszt urz¹dzenia,
robocizny i innych
wydatków.

2C

Planowany termin
zakoñczenia inwestycji

Czêœæ 3 Oœwiadczenia

Oœwiadczam, ¿e:

akceptujê Regulamin dofinansowania ze œrodków powiatu krapkowickiego inwestycji
z zakresu ochrony œrodowiska, stanowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr XIII/96/2016 Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 12 stycznia 2016 r.

do chwili z³o¿enia niniejszego wniosku KORZYSTA£EM / NIE KORZYSTA£EM       z dotacji z bud¿etu Powiatu
Krapkowickiego na zmianê systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym / lokalu mieszkalnym w budynku
wielorodzinnym, bêd¹cym przedmiotem niniejszego wniosku;

2
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Do wniosku
za³¹czam:

Kopiê uchwa³y powo³uj¹cej wspólnotê mieszkaniow¹;

Kalkulacjê kosztów realizowanego zadania, okreœlaj¹ca przewidywane koszty wykonania inwestycji,
ze wskazaniem typu urz¹dzenia i jego parametrów technicznych podanych przez producenta;

Zdjêcie istniej¹cego kot³a c.o. / pieca wêglowego przewidzianego do wymiany.

Uchwa³ê o zamiarze realizacji inwestycji

Przewidywany ca³ko-
wity koszt inwestycji

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kalkulacjê kosztów realizowanego zadania, okreœlaj¹c¹ przewidziane koszty wykonania
inwestycji wraz ze wskazaniem typu urz¹dzenia i jego parametrów technicznych podanych przez producenta.

Dofinansowanie2D

Nazwa banku

Numer konta

Przyznane dofinansowanie proszê przes³aæ na rachunek bankowy:

Potwierdzam prawdziwoœæ danych i informacji podanych we wniosku

Data Podpis
wnioskodawcy

Kopiê uchwa³y o reprezentowaniu wspólnoty;

Warunkiem realizacji
wniosku jest akceptacja
treœci zawartych obok.

Zaznaczyæ w³aœciwe,
niepotrzebne skreœliæ.
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