
Kod pocztowy
i miejscowość

Kod pocztowy
i miejscowość

Ulica
Nr domu

Adres inwestycji
można pominąć,
jeżeli jest taki sam,
jak adres wniosko-
dawcy wpisany
w części

Część 2

Część 1

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania bonu ekologicznego

Wniosek dla wspólnot mieszkaniowych

o udzielenie dotacji na likwidację źródeł niskiej emisji
i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi

Numer 
telefonu

Adres email

pompa ciepła

powietrze-woda

gruntowa

wodna

kocioł c.o. opalany gazem

kocioł c.o. opalany olejem opałowym

kocioł c.o. opalany pelletem

podłączenie do sieci ciepłowniczej

Typ pompy ciepła:

pompa ciepła z instalacją fotowoltaiczną

elektryczne urządzenie grzewcze

elektryczne urządzenie grzewcze
z instalacją fotowoltaiczną

Czy dach lub inne miejsce montażu 
instalacji fotowoltaicznej są pokryte materiałem 
zawierającym azbest (np. płyty eternitowe)?

TAK

NIE

Informacje dotyczące instalacji fotowoltaicznej

Moc instalacji fotowoltaicznej [kW]

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie istniejącego kotła c.o. lub pieca węglowego przewidzianego do wymiany. 
W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej, należy dołączyć zdjęcie planowanego miejsca montażu tej instalacji.

Moc kotła, pompy ciepła
lub urządzenia grzewczego

Dotychczasowa ilość zużywanego paliwa w ciągu roku:

[kW]

[ton/rok]

biomasa (np. drewno) [___/rok]

węgiel lub koks



Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku

Ilość lokali objętych
inwestycją

Do wniosku należy dołączyć kalkulację kosztów realizowanego zadania, określającą przewidziane koszty wykonania
inwestycji wraz ze wskazaniem typu urządzenia i jego parametrów technicznych podanych przez producenta.

Część 3 Oświadczenia

Oświadczam, że:

Zaznaczyć właściwe,
niepotrzebne skreślić

Warunkiem realizacji
wniosku jest akceptacja
treści zawartych obokdo chwili złożenia niniejszego wniosku   KORZYSTAŁEM  /  NIE KORZYSTAŁEM        

z dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na zmianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym / 
lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym, będącym przedmiotem niniejszego wniosku;

akceptuję Regulamin przyznawania bonu ekologicznego stanowiący załącznik 
do Uchwały Nr ............................ Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia ............................... 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji 
i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi.

Zdjęcie planowanego miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej (jeśli dotyczy)

Zdjęcie istniejącego kotła c.o. / pieca węglowego przewidzianego do wymiany

Kopię uchwały o reprezentowaniu wspólnoty

Kopię uchwały powołującej wspólnotę mieszkaniową

Kalkulację kosztów realizowanego zadania, określającą przewidywane koszty wykonania inwestycji,
ze wskazaniem typu urządzenia i jego parametrów technicznych podanych przez producenta


