Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77.2017 Burmistrza Miasta Zawidowa
z dnia 15 listopada 2017 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej
I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………...........
(Imię i nazwisko właściciela / współwłaściciela / najemcy nieruchomości)
2. Seria i numer dowodu osobistego: ………………………………………………….… wydany przez
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podać nazwę organu wydającego dowód osobisty)
3. PESEL: ………………………………………………….…
4. Adres zamieszkania:
a) Miejscowość: ………………………………………….. Kod pocztowy: …………………………………….
b) Ulica: ……………………………………………………… Nr domu / Nr lokalu: …………………………..
4. Adres do korespondencji: (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
a) Miejscowość: ………………………………………….. Kod pocztowy: …………………………………….
b) Ulica: ……………………………………………………… Nr domu / Nr lokalu: …………………………..
5. Numer telefonu: ……………………………………
6. Adres e-mail: ……………………………………

II. DANE PEŁNOMOCNIKA
(należy wskazać Pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawcy/ów
w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji)

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………...........
(Imię i nazwisko właściciela / współwłaściciela / najemcy nieruchomości)
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2. Seria i numer dowodu osobistego: ………………………………………………….… wydany przez
……………………………………………………………………………......…………………………………………………….
(podać nazwę organu wydającego dowód osobisty)
3. PESEL: ………………………………………………….…
4. Adres zamieszkania:
a) Miejscowość: ………………………………………….. Kod pocztowy: …………………………………….
b) Ulica: ……………………………………………………… Nr domu / Nr lokalu: …………………………..
4. Adres do korespondencji: (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
a) Miejscowość: ………………………………………….. Kod pocztowy: …………………………………….
b) Ulica: ……………………………………………………… Nr domu / Nr lokalu: …………………………..
5. Numer telefonu: ……………………………………
6. Adres e-mail: ……………………………………

III. LOKALIZACJA I RODZAJ NIERUCHOMOŚCI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O DOTACJĘ
1.

Lokalizacja

a) Miejscowość: ………………………………………….. Kod pocztowy: …………………………………….
b) Ulica: ……………………………………………………… Nr domu / Nr lokalu: …………………………..
2.

Rodzaj nieruchomości
Budynek jednorodzinny
Mieszkanie w budynku wielorodzinnym z wspólną kotłownią
Mieszkanie w budynku wielorodzinnym z indywidualną kotłownią

3.

Tytuł prawny do nieruchomości
Własność
Współwłasność
Inny - .......................................................................................................................................
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IV. CHARAKTERYSTYKA OBECNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA*
*w przypadku gdy Wnioskodawca na dzień składania wniosku dokonał wymiany źródła ciepła, należy opisać poprzednie
źródło ciepła, które było wykorzystywane w do ogrzania budynku/lokalu.

1.

Rodzaj obecnego źródła ciepła
Kocioł na węgiel i jego pochodne o mocy (w kW) ......................., liczba sztuk ......................
Kocioł na biomasę o mocy (w kW) ................................, liczba sztuk ......................

2.

Rodzaj oraz ilość spalanego paliwa
Sezon 2016/2017: rodzaj paliwa: .................................... ilość: ............................[ton]
Sezon 2015/2016: rodzaj paliwa: .................................... ilość: ............................[ton]
3

Waga 1 m drewna opałowego w kg w stanie powietrznosuchym wynosi dla: Sosny – 550 kg, Świerku – 470 kg,
Jodły – 450 kg, Modrzewia – 690 kg, Dębu – 710 kg, Buka – 730 kg, Brzozy – 650 kg, Olchy – 530 kg, Osiki – 440
kg, Grabu – 830 kg

V. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA**
** w przypadku gdy Wnioskodawca na dzień składania wniosku dokonał wymiany źródła ciepła, należy opisać poprzednie
źródło ciepła, które było wykorzystywane w do ogrzania budynku/lokalu.

1.

Rodzaj planowanego źródła ciepła.
kocioł gazowy - .......................[kW]
kocioł na lekki olej opałowy - .......................[kW]
piec zasilany prądem elektrycznym - .......................[kW]
kocioł na paliwo stałe lub biomasę (charakteryzujący się parametrami co najmniej jak
dla kotłów 5 klasy) - .......................[kW]
kolektory słoneczne - .......................[kW]
pompa ciepła - .......................[kW]

2.

Producent oraz model źródła ciepła ..........................................................................
........................................................................................................................................................

3.

Powierzchnia ogrzewana w budynku/lokalu: ………..……………………… [m2]

4.

Termin realizacji inwestycji (do dnia) .......................................................................

5.

Koszt realizacji inwestycji .......................................................................... [zł]
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VI. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 ).

2.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania
dotacji celowych ze

środków

budżetu Gminy Miejskiej

Zawidów

pochodzących

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na doﬁnansowanie
przedsięwzięć ́ służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania
opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie gminy Zawidów” przyjętym uchwałą nr
XXXIV/156/2017 przez Radę Miejską w Zawidowie w dniu 5 października 2017 roku (Dziennik
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2017 r., poz. 4273) oraz
akceptuję postanowienia w nim zawarte.
3.

Oświadczam, że jestem świadomy, iż złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne
z otrzymaniem dotacji;

4.

Oświadczam, że nie zostałem/am zobowiązany/na żadnym prawnym dokumentem do
zamontowania ekologicznego źródła ciepła w Budynku objętym wnioskiem.

5.

Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy de
minimis.

6.

Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji
przysługuje/nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do
odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto).
Dotyczy osób, które nie zrealizowały inwestycji.

7.

(skreślić jeżeli nie dotyczy)

Oświadczam, że budynek, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, został zgłoszony do
użytkowania (zgodnie z art. 59 Prawa budowlanego) i posiada zainstalowane i pracujące
dotychczasowe źródło ciepła, przeznaczone do likwidacji.
Dotyczy osób, które zrealizowały inwestycję.

8.

(skreślić jeżeli nie dotyczy)

Oświadczam, że budynek, w którym zrealizowane zostało przedsięwzięcie, został zgłoszony
do użytkowania (zgodnie z art. 59 Prawa budowlanego) i posiadał zainstalowane oraz
pracujące źródło ciepła, które było zasilane węglem lub jego pochodnymi albo biomasą.
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VII. ZAŁĄCZNIKI
UWAGA należy zaznaczyć, który z załączników zostały dołączony do wniosku.

Załączniki obowiązkowe:
Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny, odpis
z księgi wieczystej).
W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich
współwłaścicieli na realizację zadania. (Wzór – załącznik nr 1 do wniosku)
W przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności kserokopię umowy
najmu oraz zgoda właściciela nieruchomości.
Dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy – pełnomocnictwo. (jeżeli
dotyczy)

Załączniki dla przedsięwzięć będących w trakcie realizacji inwestycji, lub których
rozpoczęcie nastąpi wkrótce:
Kosztorys, a w przypadku braku kosztorysu zestawienie planowanych kosztów realizacji inwestycji
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku, wraz ze wskazaniem typu kotła i jego
parametrów technicznych: moc kotła, sprawność cieplna, zużycie i rodzaj paliwa.
Aktualne pozwolenie na realizację przedsięwzięcia objętego zgłoszeniem zgodnie z ustawą Prawo
budowlane.
Dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą
paliwa/energii/ciepła.
Inne dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięcia lub jego rozpoczęcie:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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Załączniki dla inwestycji zakończonych
Kserokopie faktur VAT i/lub rachunków, wystawionych na Wnioskodawcę (w 3 egzemplarzach),
potwierdzających poniesione wydatki – oryginały do wglądu. Jeśli faktury i/lub rachunki nie zawierają
szczegółowej kalkulacji poniesionych kosztów, Wnioskodawca załącza dodatkowo odrębny dokument
potwierdzony przez Wykonawcę i Wnioskodawcę zawierający kalkulację poniesionych kosztów
(z uwzględnieniem kosztów jednostkowych).
Dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za faktury i/lub rachunki.
Sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcę dokonującego wymiany systemu ogrzewania
protokół odbioru technicznego lub zaświadczenie zawierające co najmniej potwierdzenie demontażu
lub trwałym odłączeniu Starego źródła ciepła i montażu Nowego źródła ciepła wraz z podaniem
terminu wymiany paleniska, liczby trwale wyłączonych palenisk lub kotłowni na paliwa stałe (starej
generacji), informację o mocy (w kW) zdemontowanego źródła ciepła (nie dot. pieców kaflowych)
oraz dane techniczne zainstalowanego źródła ciepła tj. moc kotła w kW, sprawność cieplna, rodzaj
i szacowane zużycie paliwa.
Dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z podanymi
we wniosku.
Deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE). (jeżeli dotyczy)
Certyfikat lub inny równoważny dokument instytucji posiadającej certyfikat Polskiego Centrum
Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymogów klasy 5 wg normy PN-EN303-5:2012 i posiada
nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%. (dotyczy kotłów na „ekogroszek”
lub „pellet”)
Dokumentacja fotograficzna zawierająca minimum 2 zdjęcia z przed i po realizacji zadania. Zdjęcia
powinny być wykonane tak by można było zidentyfikować pomieszczenie, w którym zostały
wykonane oraz rodzaj źródła ciepła.
Protokół sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a przedstawicielem Urzędu Miejskiego Zawidów.

............................................

.....................................................

Miejscowość, data

Czytelny podpis Wnioskodawcy
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Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia oraz rozliczenie dotacji

Niniejszym oświadczam/oświadczamy*, że jako właściciel/współwłaściciel/współwłaściciele*
nieruchomości

położonej

w

..................................................................................

..........................................................................................

na

której

będzie

realizowana

wymiana dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą:
...................................................................................... (rodzaj obecnego/poprzedniego źródła
na:

ciepła)
........................................................................................................................................

(podać rodzaj nowego źródła/źródeł ciepła) wyrażam/wyrażamy* zgodę na realizację
przedsięwzięcia

oraz

wypłatę

dofinansowania

na

rzecz

Pani/Pana:

.............................................
.....................................................................................................................................................
.....
*niepotrzebne skreślić

............................................

.....................................................

Miejscowość, data

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Podpisy współwłaścicieli:
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Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji

Zestawienie planowanych kosztów realizacji inwestycji
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Kwota netto
w PLN

Kwota brutto
w PLN

Koszt przygotowania niezbędnych
projektów i dokumentacji

2.

Koszt zakupu i montażu fabrycznie nowych
urządzeń do produkcji energii cieplnej,
w tym ze źródeł odnawialnych, wraz
z niezbędnym oprzyrządowaniem

3.

Koszt demontażu istniejących instalacji
i urządzeń

4.

Koszt robót budowlanych niezbędnych do
realizacji przedsięwzięcia

5.

Koszt wykonania lub modernizacji
wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. wraz
z materiałami

6.

Koszt wykonania przyłącza i instalacji
gazowej

7.

Koszt budowy węzła cieplnego

8.

Koszt wykonania przyłącza do miejskiej
sieci ciepłowniczej

9.

Koszty RAZEM

Informacja dotycząca typu kotła i jego parametrów technicznych:
1) typu kotła ………………………………………………………………………………………...……………………………………
2) parametry techniczne:
a)

moc kotła ………………………………………………………………………….………………………………………..

b)

sprawność cieplna ………………………………………………………………………………………………………

c)

zużycie i rodzaj paliwa ………………………………………………………………………………………………..

............................................

.....................................................

Miejscowość, data

Czytelny podpis Wnioskodawy
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