
Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji  celowej  z  budżetu gminy Wisznia Mała,  pochodzącej  z  Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu,  na  dofinansowanie  przedsięwzięć  związanych  z
ograniczeniem niskiej emisji – edycja II

……………………………., dnia …………………………
(miejscowość, data)

WNIOSKODAWCA:
…………………………………………………....…
                                      (imię i nazwisko)

…………………………………………………..
                 (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

……………………………………………..……
                                                  (PESEL)

…………………………………………………..
                  (seria i numer dowodu osobistego, organ wydający)

…………………………………………………..
                                (numer telefonu, e-mail)

WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA
ul. Wrocławska 9

55-114 Wisznia Mała

WNIOSEK 
O DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA OGRANICZENIU 

NISKIEJ EMISJI POPRZEZ ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA – EDYCJA II 

1. Proszę o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na wymianie lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami
stałymi lub biomasą na nowoczesne, ekologiczne źródło ogrzewania w domu jednorodzinnym / mieszkaniu w
budynku wielorodzinnym / wspólnocie mieszkaniowej* położonym na terenie Gminy Wisznia Mała:

 ogrzewanie gazowe
 ogrzewanie elektryczne
 ogrzewanie olejowe
 kocioł na paliwa stałe lub biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) 
 pompa ciepła
 odnawialne źródła ciepła – służące zasileniu nowego źródła (kolektory słoneczne, ogniwa 

fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe*)

2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia:

Miejscowość
…………………………………………………………

Ulica
…………………………………………………………

Nr domu/lokalu …………………………………………………………

Nr ewidencyjny działki
…………………………………………………………

Powierzchnia użytkowa obiektu [m2]
…………………………………………………………

Tytuł prawny lokalu własność/ współwłasność/ najem*

Czy na obiekcie zarejestrowana jest działalność gospodarcza? tak / nie*

*zaznaczyć właściwe



3. Informacja dotycząca LIKWIDOWANYCH źródeł ciepła:

Stare
źródło 
ciepła

Indywidualna kotłownia (piec) na paliwo stałe o mocy [kW]:
……………………….…………………

Liczba usuniętych pieców: ………………………………………….

Rodzaj dotychczasowego paliwa: ……………………….…………………

Masa paliwa zużytego w ciągu ostatniego sezonu grzewczego
[ilość ton]: …………………………………………
Czy na nieruchomości występują: 
kominek/piece kaflowe/kuchnie węglowe/ zabytkowe piece 
objęte ochroną konserwatorską

tak / nie*

4. Koszt zrealizowanego przedsięwzięcia: ………………….……………………………..….………………………
5. W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku, dotację proszę przesłać na konto bankowe nr

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Właściciel rachunku bankowego: ………………………………………………………………………………….

6. Załączniki do wniosku (zaznaczyć właściwe):

 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania
nieruchomością - kopia

 Dokument zatwierdzający projekt budowlany/ pozwolenia na 
budowę – kopia (jeśli dotyczy)

 Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w 
imieniu Wnioskodawcy

 Dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy 
przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii lub umowa o przyłączenie 
do sieci gazowej - kopia

 Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli 
nieruchomości na realizację oraz rozliczenie zadania 
przez jednego wskazanego współwłaściciela, 
posiadającego odpowiednie pełnomocnictwa

 Uchwała wspólnoty o realizacji zadania i zasadach partycypacji w 
kosztach – kopia (jeśli dotyczy)

 Kserokopia dowodu osobistego potwierdzającego 
tożsamość osoby/osób udzielającej/udzielających 
pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)

 Dokumentacja fotograficzna na informatycznym nośniku danych 
bądź w formie wydruku: stan sprzed rozpoczęciem inwestycji

7. Oświadczenia (zaznaczyć właściwe):

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1000) – dla potrzeb udzielenia dotacji

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem określającym zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków
budżetu Gminy Wisznia Mała, pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we
Wrocławiu na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na ograniczeniu niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania

  Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie* jest objęta przepisami dot. pomocy de minimis (działalnością gospodarczą)

  Jestem/nie  jestem*  podatnikiem  podatku  VAT.  Z  tytułu  realizacji  dotowanego  przedsięwzięcia  przysługuje  mi  /nie
przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto)

  Oświadczam, że nie korzystam z innych źródeł dofinansowania/dotacji na ten sam rodzaj inwestycji, związany z trwałą
likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła 

Data i Podpis Wnioskodawcy ……………………………….…………………….

* zaznaczyć właściwe 




