Rypin, dnia ……………………….

Burmistrz Miasta Rypin
Wniosek
o udzielenie dotacji do przedsięwzięć służących ochronie powietrza oraz wspomaganiu
wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej.
1. Imię i nazwisko:…………………………………..……………………..……….…………...
2. Adres zamieszkania:…………………………….…………………………..………………..
3. Telefon kontaktowy Inwestora:……………….………………………………..…………….
4. Adres planowanego przedsięwzięcia:……….………………………………………………..
5. Rodzaj obiektu w którym realizowana będzie inwestycja:

□
□

istniejący budynek mieszkalny
istniejący lokal mieszkalny

6. Rodzaj przedsięwzięcia:
6.1. Likwidacja starego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zastąpienie:

□
□
□
□
□
□

podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej
kotłem gazowym
ogrzewaniem elektrycznym
kotłem olejowym
kotłem na LPG
kotłem na paliwo stałe w tym biomasę, spełniającym wymagania określone w § 10
Regulaminu

6.2.Instalacja źródła energii odnawialnej

□
□

pompa ciepła (powietrzna/gruntowa)*
kolektory słoneczne

7. Planowany termin wykonania inwestycji:…………………………………………………….

……………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu
mieszkalnego, którego dotyczy inwestycja (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych),
2) Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji (w przypadku
współwłasności),
3) Zgoda wspólnoty mieszkaniowej (jeżeli dotyczy),
4) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 Regulaminu,
5) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy),
6) Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy),
7) Kopia warunków technicznych wykonania przyłącza gazowego (jeżeli dotyczy).

________________________________________________
1.
2.

3.
4.
5.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Rypin, z siedzibą: Urząd
Miasta Rypin, ul. Warszawska 40,87-500 Rypin;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania dotacji celowej na realizację
inwestycji związanej z modernizacją systemu grzewczego, dopełnienia obowiązków określonych
w przepisach prawa na podstawie art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo o
ochronie środowiska;
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich poprawiania.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania
danych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

