ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
(wypełnia

Współwłaściciel

nieruchomości,

w

której

będzie

wykonywane

zadanie)

Ja, niżej podpisany(a)1
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko współwłaściciela)

Zamieszkały(a)
……………………………………………………………………..……….…………………………………………..
(dokładny adres)

Urodzony(a) ……………………………… w ………………………………………………………………………...
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

Legitymujący(a) się:
…………………………..…………………………………………….…………………………………

…………….

(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający dokument)

oświadczam, że będąc współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego2, zlokalizowanego w
…...................................…………………………………..………………, pod numerem ……………………...…...
(adres nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie)

wyrażam zgodę na dokonanie wymiany starego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na
proekologiczne tj.: (właściwe zaznaczyć)
ogrzewanie gazowe
ogrzewanie olejowe
ogrzewanie elektryczne
kotły na paliwa stałe lub biomasę spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji
(UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L
193 z 21.07.2015, s.100)
lokalna sieć ciepłownicza
ogrzewanie na biomasę
kolektory słoneczne, pompy ciepła
panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe
realizowaną w ramach „Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków
budżetu Gminy Szczytna na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania na terenie
Gminy Szczytna w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” EDYCJA III przy
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przez

………….………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej na zasadach opisanych w Regulaminie)

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej opisanymi
w „Regulaminie udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu
Gminy Szczytna na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach
programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” EDYCJA III przy wsparciu finansowym
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i akceptuję jego postanowienia.

......................................…...........................
(Miejscowość, Data)

1 W przypadku kilku współwłaścicieli, należy przedstawić zgodę każdego z osobna.
2 Niepotrzebne skreślić.

........……................................................
(Podpis Współwłaściciela)

