Szczyrk dn.

.

2018r.

(Nazwisko i Imię)

(Adres zamieszkania)

(telefon kontaktowy)

(nr dowodu osobistego i organ wydający)

WNIOSEK
o przystąpienie do
„PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE SZCZYRK NA LATA 2017-2019 – ETAP II – ROK 2018”
Ja niżej podpisany/a

jako uprawniony/a do dysponowania nieruchomością

położoną w Szczyrku przy ul.

składam wniosek o przystąpienie do „Programu

ograniczenia niskiej emisji w Gminie Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II – rok 2018” ogłoszonego przez Gminę Szczyrk w
ramach którego zobowiązuję się do:
1. Wymiany w 2018 roku posiadanego kotła węglowego na kocioł ekologiczny:

□ węglowy kl. 5 *
□ gazowy *
*) należy zaznaczyć właściwy kwadrat symbolem „x”
2. Pokrycia części kosztów zgodnie z zasadami określonymi w „Programie” oraz wszystkich kosztów niekwalifikowalnych;
3. Dokonania wpłaty wkładu własnego po podpisaniu umowy, na zasadach określonych w umowie;
Wniosek będzie miał nadany numer sprawy, a prace związane z realizacją „Programu” rozpoczną się po podpisaniu
umowy, dokonaniu wpłaty wkładu własnego, ustaleniu i zatwierdzeniu harmonogramu robót.
Realizacja Programu uzależniona jest od przyznanych środków na jego realizację przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

(Czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE
a) Oświadczam, że pokryję w terminie koszty wynikające z umowy w tym:
pierwszy przegląd kominiarski;
udział własny
koszty niekwalifikowane (np. przeróbki instalacji, wentylację nawiewno – wywiewną, fundament pod kocioł itp.)
b) Oświadczam, że po wykonaniu zadania przez cały okres trwałości projektu będę użytkował kocioł
wraz z wyposażeniem zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
c) W przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami obsługi mam świadomość utraty
gwarancji oraz zwrócę pełną kwotę dofinansowania otrzymanego z Gminy Szczyrk.
d) Zgadzam się na przeprowadzenie kontroli służb Operatora w tym zakresie bez uprzedniego zawiadomienia.
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie dla celów analitycznych związanych
z tworzeniem programu ograniczenia niskiej emisji oraz realizacją tego programu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)

(Czytelny podpis)

OŚWIADCZENIE O PRAWIE DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
NA CELE REALIZACJI „PROGAMU” ORAZ W OKRESIE TRWAŁOŚCI
W związku z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Szczyrk na lata 2017-2019 – etap II
- rok 2018” ja, niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oraz
zgodę wszystkich współwłaścicieli (1) w celu prawidłowej realizacji zakresu projektu będącego
przedmiotem

wniosku

nr:

oznaczoną

w

ewidencji

gruntów

w miejscowości Szczyrk przy ul.

i

budynków

jako

działka(i)

na cele realizacji

„Programu” oraz w okresie trwałości projektu wynikające z tytułu(1):
1.

Własności,

2.

Współwłasności(2)

3.

Użytkowania wieczystego(3)

4.

Trwałego zarządu (4)

5.

Ograniczonego prawa rzeczowego (5)

6.

Inne (6)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego (Dz.U. 2016, poz.1137), potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

(Miejscowość i data)

Nr wniosku: ………………………………….
Uwagi:

1

Skreślić niewłaściwe lub jeżeli brak,

2 Wskazać

dane współwłaściciela/i (imię nazwisko, adres),

3 Podać

numer umowy, strony umowy i okres obowiązywania,

4 Podać

numer umowy, strony umowy i okres obowiązywania,

5 Podać

numer umowy, strony umowy i okres obowiązywania,

6

Wskazać jakie,

(Czytelny podpis)

