imiê i nazwisko

wype³nia urz¹d

Pd-II.3130.

.

PESEL (osoby fizyczne)

NIP (osoby prawne)

-

-

Rybnik, dnia

-

PREZYDENT MIASTA
RYBNIKA

ulica

kod

miejscowoœæ

telefon

Urz¹d skarbowy w³aœciwy dla wnioskodawcy

dotyczy:
modernizacja lub wymiana Ÿród³a ciep³a
z
rodzaj ogrzewania przed modernizacj¹

na
rodzaj ogrzewania po modernizacji

przydomowa oczyszczalnia œcieków
wydajnoœæ oczyszczalni w m3/dobê

przepompownia œcieków z budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej
wykorzystanie energii odnawialnej
rodzaj Ÿród³a energii odnawialnej (np. pompa cieplna/kolektor s³oneczny)

zainstalowane Ÿród³o grzewcze

cel ogrzewania (woda/pomieszczenia)

demonta¿, transport do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie wyrobów
zawieraj¹cych azbest z obiektów budowlanych
inne
rodzaj inwestycji

CI¥G DALSZY NA DRUGIEJ STRONIE
druk nr 1 do Regulaminu Postêpowania Komisji

Na podstawie uchwa³y Rady Miasta Rybnika Nr 35/VI/2011 z dnia 26 stycznia
2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów
inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony œrodowiska
z póŸniejszymi zmianami,
zwracam siê z wnioskiem o dofinansowanie ww. inwestycji zrealizowanej w:

dok³adny adres

W przypadku otrzymania dofinansowania, dotacjê proszê przelaæ na konto:

nazwa banku

numer konta

£K
£K

Do wniosku za³¹czono nastêpuj¹ce za³¹czniki:
1. kopiê faktury wystawion¹ na wnioskodawcê, okreœlaj¹c¹ koszt realizacji inwestycji z wy³¹czeniem
kosztów robocizny lub okreœlaj¹c¹ wartoœæ prac obejmuj¹cych demonta¿, transport do miejsca
unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawieraj¹cych azbest;
2. .kopiê opinii kominiarza lub innej uprawnionej osoby, dotycz¹c¹ sprawnoœci kana³ów kominowych;
3...kopiê protoko³u odbioru instalacji olejowej i c.o., sporz¹dzonego przez uprawnionego wykonawcê
instalacji;
4. .kopiê zg³oszenia do PINB ukoñczenia robót wykazanych w decyzji o pozwoleniu wraz z oœwiadczeniem,
¿e organ nie wniós³ sprzeciwu w terminie przewidzianym ustaw¹ Prawo budowlane;
5. .kopiê warunków technicznych dostawy pr¹du od dostawcy;
6..kopiê protoko³u odbioru technicznego wykonania instalacji elektrycznej wraz z urz¹dzeniami
grzewczymi;
7. .kopiê protoko³u próby szczelnoœci instalacji gazowej grzewczej;
8. kopiê protoko³u odbioru instalacji przy³¹cza lub wêz³a cieplnego albo przy³¹cza zewnêtrznej instalacji
odbiorczej;
9. kopiê zapewnienia dostawy ciep³a oraz warunków technicznych pod³¹czenia dostawy ciep³a;
10. kopiê zlecenia na ogrzewanie obiektu;
11. kopiê zaœwiadczenia z instytucji posiadaj¹cej certyfikat Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji,
potwierdzaj¹cego warunki ekologicznego spalania w danym typie pieca, okreœlone w § 2 ust. 1
uchwa³y Rady Miasta Rybnika Nr 35/VI/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo
ochrony œrodowiska;
12. szkic lokalizacyjny instalacji kolektora;
13. kopiê aktualnej aprobaty technicznej Instytutu Ochrony Œrodowiska w Warszawie lub krajowej deklaracji
zgodnoœci wydanej zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodnoœci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r. z póŸn.zm.);
14. geodezyjna mapa powykonawcza;
15.kopiê przegl¹du technicznego stwierdzaj¹cego, ¿e w obiekcie budowlanym zabudowane by³y
elementy zawieraj¹ce azbest z identyfikacj¹ ich rodzaju i iloœci, sporz¹dzony zgodnie z rozporz¹dzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego u¿ytkowania i usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest (Dz.U. Nr 71 poz. 649
z 2004 r. z póŸn. zm.);
16.kopiê zg³oszenia przez wykonawcê w³aœciwemu organowi nadzoru budowlanego, w³aœciwemu
okrêgowemu inspektorowi pracy oraz w³aœciwemu pañstwowemu inspektorowi sanitarnemu przyst¹pienia
do wykonywania prac z azbestem;
17. kopiê karty przekazania odpadów, sporz¹dzonej przez wykonuj¹cego us³ugê usuniêcia wyrobów
zawieraj¹cych azbest z potwierdzeniem, ¿e odpady zawieraj¹ce azbest zosta³y przekazane do
unieszkodliwienia;
18. pisemn¹ zgodê wszystkich wspó³w³aœcicieli na posadowienie, zainstalowanie, u¿ytkowanie
oczyszczalni na okreœlonej dzia³ce, jeœli nieruchomoœæ znajduje siê we wspó³w³asnoœci;
19. pisemn¹ zgodê podmiotu uprawnionego do dysponowania budynkiem na wymianê systemu ogrzewania
20.

£K
KK

CI¥G DALSZY NA NASTÊPNEJ STRONIE
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£K
£K

1. kopiê dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do dzia³ki, budynku b¹dŸ lokalu, z którego wynika prawo
do wykorzystania dzia³ki, budynku b¹dŸ lokalu na cele ochrony œrodowiska;
kopiê protoko³u przy³¹czenia do sieci kanalizacji sanitarnej;
kopiê umowy na odbiór œcieków zawarta z administratorem kanalizacji sanitarnej;
inne (podaæ jakie).....................................................................................................................................
Oœwiadczam, ¿e:
1.Orygina³y za³¹czonych kserokopii dokumentów zobowi¹zujê siê przed³o¿yæ Komisji w czasie oglêdzin zrealizowanej inwestycji;
2. zapozna³em(-am) siê z treœci¹ uchwa³y Rady Miasta Rybnika Nr 35/VI/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony
œrodowiska z póŸniejszymi zmianami;
3. zobowi¹zujê siê do zwrotu dofinansowania w przypadku, gdy bêd¹ zachodziæ okolicznoœci wymienione w § 7 ww. uchwa³y;
4. upowa¿niam przedstawicieli komisji do przeprowadzenia kontroli zrealizowanej inwestycji;
5. wyra¿am zgodê na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji z³o¿onego wniosku.

podpis (-y) wnioskodawcy

£K
KK
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