
     

Urząd Miasta Gdyni                                              Gdynia, dnia ……………..........
Samodzielny Referat ds. Energetyki

 WNIOSEK
o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii w budynku mieszkalnym na

terenie Miasta Gdyni 

I. NAZWA ZADANIA

1. Proszę  o  dofinansowanie  wymiany  źródła  energii  w  budynku  mieszkalnym  przy  ul.

……………………………………………lokal/e  nr  ……………………………………  w

Gdyni.

2. Modernizacja,  której  dokonano  dotyczy  wymiany  źródła  ogrzewania  pomieszczeń  /  tylko

podgrzewania ciepłej wody użytkowej (niepotrzebne skreślić)

3. Oświadczam,  że  przed  modernizacją  źródłem/źródłami  energii  wykorzystywanym/i  do

ogrzewania  pomieszczeń  /  podgrzewania  ciepłej  wody  (niepotrzebne  skreślić)  był/y

……………………………………………………………….i został/y trwale zlikwidowany/e.

II WNIOSKODAWCA

1. Imię i Nazwisko /Nazwa……………………………….……………..........................................

2. Adres zameldowania/Siedziba: ….................................................................................................

3. Adres do korespondencji………………………………………………………………………

4. PESEL/REGON:

5. Telefon do kontaktu: .....................................................................................................................

6. Adres e-mail (jeśli posiada):..........................................................................................................

III. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1. Data rozpoczęcia zadania: ...........................................................................................................

2. Data zakończenia zadania: ..............................................................................................……….

3. Całkowity koszt brutto (zł):..............................................................................................……….

4. Suma opodatkowanej powierzchni użytkowej lokalu/lokali mieszkalnych wynosi: …....…(m2)

5. Informacja na temat zlikwidowanych źródeł energii

Lp. Rodzaj zlikwidowanego

źródła

liczba Suma opodatkowanej powierzchni lokali mieszkalnych,

w których funkcjonowały zlikwidowane źródła

1

2

… ……………………………… ……. …………………………………………………….…
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IV. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW

V. DANE DO PRZELEWU DOTACJI

1. Właściciel Konta Bankowego: ........................................................................................

2. Nr konta:

VI. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

1. Wyrażam zgodę  na  przeprowadzenie  oględzin  mieszkania/budynku  objętego modernizacją

przez przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni po realizacji zadania w całym okresie trwałości

inwestycji (10 lat)

2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  Urzędu  Miasta

Gdyni.

3. Niniejszym oświadczam, że dane przedstawione we wniosku są prawdziwe.

VII. ZAŁĄCZNIKI *

Do wniosku załączam następujace dokumenty:

1. Kopię  aktualnego  dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny  do  budynku

mieszkalnego/lokalu,  w  którym  usytuowane  jest  modernizowane  źródło  energii  (akt

notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu).

2. Kopię umowy z dostawcą medium grzewczego (np. OPEC, PGNiG).

3. Kopię decyzji  o podatku od nieruchomości lub deklaracji  na podatek od nieruchomości  za

ostatni rok podatkowy.

4. Kopie imiennych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na inwestycję.

5. Kopia protokołu odbioru instalacji grzewczej (jeśli dotyczy).

6. Projekt instalacji (jeśli dotyczy).

7. Zdjęcia wykonanej inwestycji.

8. Inne dokumenty…………………………………………………………………………………

 

………………………………………………

                                                               Data oraz podpis wnioskodawcy

*  wszystkie  kopie  dokumentów  powinny  być  potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem przez

wnioskodawcę

Lp. Nr rachunku lub faktury Data wystawienia Kwota (zł)
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