
Załącznik nr 3
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)

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

WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA
ul. Wrocławska 9

55-114 Wisznia Mała

WNIOSEK 
O ROZLICZENIE  I PRZEKAZANIE DOTACJI CELOWEJ 

NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA OGRANICZENIU 
NISKIEJ EMISJI POPRZEZ ZMIANĘ SYSTEMU OGRZEWANIA – EDYCJA II 

I. Wnoszę o rozliczenie i przekazanie dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy Wisznia Mała, na dofinansowanie
przedsięwzięcia polegającego na wymianie lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą  
na  nowoczesne,  ekologiczne  źródło  ogrzewania,  zgodnie  z  Umową  nr  ….……………………………..  
z dnia ……………………………. .

II. Charakterystyka wykonanego zadania: 
1. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:

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

2. Moc  zainstalowanego  (podstawowego)  źródła  ciepła:  ……………………………………………......
[kW]

3. Moc  dodatkowego  źródła  ciepła  (jeśli  zostało  zainstalowane):  ………………………………….…...
[kW]

4. Powierzchnia ogrzewania lokalu: …………………………………………………………………....… [m2]
5. Liczba trwale  zlikwidowanych źródeł  ciepła na paliwa stałe  lub biomasę:  ……………………….…

[szt.]

III. Koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia:

1. Wartość inwestycji: ……………………………………………………..…………..……………. [zł]
Słownie ………………………………………………………………………..………………..… [zł]

2. Wnioskowane dofinansowanie: ………...……………………………………..………..………… [zł]
Słownie ………………………………………………………………………..…..…………….... [zł]

IV. Informacje o rachunku bankowym, na który należy przekazać dotację:
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Właściciel rachunku ………………………………………….………………………………………………………

Nr konta __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
*zaznaczyć właściwe 

V. Dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięcia: 

1. Oryginały  faktur/rachunków  potwierdzające  poniesione  koszty  na  realizację  przedsięwzięcia  
wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. polecenie przelewu). 
Dokumenty powinny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę.

Lp.
Numer i wystawca
faktury/rachunku

Data
wystawienia

Przedmiot faktury/rachunku Kwota netto [zł] Kwota brutto [zł]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Podsumowanie

2. Oświadczenie  Wnioskodawcy   o  demontażu  dotychczasowego  źródła  ciepła  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi  ww.  czynność  tj.:  opinią  kominiarską,  potwierdzającą  odłączenie  pieca,  ewentualnie
kominka, od przewodu kominowego oraz dokumentacja fotograficzna: stan sprzed rozpoczęcia inwestycji.

3. Oświadczenie instalatora   posiadającego stosowne uprawnienia, o prawidłowości wykonanych robót zgodnie
obowiązującymi przepisami i normami – dokument fakultatywny

4. Pozwolenie na budowę/zgłoszenie   o braku sprzeciwu do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
(t.j.  Dz.U.  z  2017  r.,  poz  1332  z  późn.  zm) –  dokument  fakultatywny,  dotyczy  sytuacji,  w  której
Wnioskodawca na etapie modernizacji instalacji dokonał zmian wymaganych ww. pozwoleniami.

5. W zależności od rodzaju nowego źródła ciepła dołączam (zaznaczyć właściwe):

 a) w przypadku wymiany na kocioł gazowy:
 deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE);
 protokół z próby szczelności instalacji gazowej sporządzony przez uprawnioną osobę lub firmę  
wraz  z  oświadczeniem osoby uprawnionej  o  zgodności  przerobionej  instalacji  z  obowiązującymi
przepisami;
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 opinię  kominiarską  ustalającą  prawidłowość  podłączenia urządzenia do przewodu kominowego  
oraz wykonania wentylacji kotłowni;
 umowę dostawy gazu;

 b) w przypadku wymiany na kocioł na lekki olej opałowy:
 deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE);
 opinię  kominiarską  ustalającą  prawidłowość  podłączenia urządzenia do przewodu kominowego  
oraz wykonania wentylacji kotłowni;

 c) w przypadku wymiany na piece zasilane prądem elektrycznym:
 deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE);
 certyfikat urządzenia wymagany przepisami prawa budowlanego;
 umowę dostawy energii;

 d) w przypadku wymiany na kocioł opalany paliwem stałym lub biomasą:
 opinię kominiarską ustalającą prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu kominowego oraz
wykonania wentylacji kotłowni;
 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%.

………………………………………
                                                                                                                      (data i podpis Wnioskodawcy)
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