Załącznik Nr1 do Regulaminu przyznawania dotacji z
budżetu Miasta Rybnika na realizację zadań, o których
mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo
ochrony środowiska

WNIOSEK
o udzielenie dotacji do przedsięwzięć służących ochronie powietrza
oraz wspomaganiu wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej
1.

Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu…………………………………………………..

2.

PESEL/NIP…………………………………………………………………………..

3.

Adres zamieszkania………………………………………………………………….

4.

Adres planowanego przedsięwzięcia………………………………………………..

5. Rodzaj obiektu:
□ budynek istniejący

□ budynek nowobudowany

□ lokal mieszkalny
6. Telefon kontaktowy………………………………………………………………….
7. Rodzaj przedsięwzięcia:
7.1. Likwidacja starego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zastąpienie:
□
□
□
□
□
□

kotłem gazowym
podłączeniem budynku do sieci c.o
ogrzewaniem elektrycznym
kotłem olejowym
kotłem na LPG
kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, spełniającym określone wymagania jakościowe

7.1.1. Moc znamionowa instalowanego urządzenia: ………..KW
7.2. Instalacja źródła energii odnawialnej:
□ pompa ciepła
□ kolektor słoneczny
7.2.1. Moc grzewcza pompy ciepła ………….kW
7.3 □ Termomodernizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego
8.

Termin wykonania inwestycji do dnia*: …………………………………………….....

9.

Nazwa banku i nr konta do wypłaty przyznanej dotacji:…………………………
…………………………………………………………………………………………
..........................
Rybnik, dnia

...............................
(podpis wnioskodawcy)

* nie później niż do 31 października danego roku

Załączniki:
1. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego gdzie
realizowane będzie przedsięwzięcie (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)
2. pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji (w przypadku
współwłasności)
3. pisemna zgoda właściciela/zarządcy/administratora na przeprowadzenie inwestycji (w przypadku innego
tytułu prawnego niż własność)
4. dokumentacja zdjęciowa źródła likwidowanego
5. kserokopia certyfikatu energetyczno-emisyjnego wystawionego przez jednostkę akredytowaną przez
Polskie Centrum Akredytacji potwierdzającego spełnienie przez nowe źródło wymogów dla kotła klasy 5
określonych w normie PN EN 303-5:2012 – dotyczy kotłów na paliwo stałe oraz biomasę
6. oświadczenia o sposobie ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego, a w przypadku kiedy

budynek posiada zainstalowane ekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe lub biomasę również
certyfikat energetyczno-emisyjny wystawiony przez jednostkę akredytowaną przez Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzający spełnienie co najmniej wymogów dla klasy 3
(według normy PN EN 303-5:2012),
7. kserokopia pism administratorów sieci gazowej i c.o. informujących, że podłączenie budynku
lub lokalu mieszkalnego do sieci c.o. lub gazowej jest technicznie niemożliwe lub
ekonomicznie nieuzasadnione
8. kserokopia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego – w przypadku kiedy przedsięwzięcie dotyczy
budynku, który na dzień składania wniosku nie został oddany do użytkowania

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu
Miasta Rybnika na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22, ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz zobowiązuję się do eksploatacji
przedmiotu inwestycji w okresie co najmniej 5 lat od dnia zrealizowania inwestycji”.

..........................
Rybnik, dnia

...............................
(podpis wnioskodawcy)

