
  

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

         miejscowość, data 

                     

                   Burmistrz Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie 

                                                                                          ul. Rynek– Ratusz 1 

55-080 Kąty Wrocławskie 

 

             

WNIOSEK 

o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kąty Wrocławskie, pochodzących  

z pożyczki  z WFOŚiGW we Wrocławiu, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie 

powietrza, związanych z wymianą ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie na nowe, 

ekologiczne źródło ciepła na terenie gminy Kąty Wrocławskie 

 

I. Dane wnioskodawcy 

 

1. imię i nazwisko/nazwa wspólnoty mieszkaniowej**: ...…………………………………………… 

…………………………………………………….......…………………………………………………. 

2. adres zamieszkania: 

a) miejscowość: ……………………………………………………  kod pocztowy: …………….. 

b) ulica: ………………………………………...   nr domu: ……….…….  nr lokalu:…………  

3. PESEL:  ……………………………  

4. NIP (dotyczy wspólnoty mieszkaniowej): ………………………… 

5. adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 

a) miejscowość: …………………………………………………  kod pocztowy: …………….. 

b) ulica: ………………………………………...   nr domu: ………….…….  nr lokalu:……… 

6. tytuł prawny do dysponowania nieruchomością*: 

 własność 

 współwłasność 

 użytkowanie wieczyste 

7. dane kontaktowe (telefon, e-mail): ...…………………………...……………………………... 

II. Dane pełnomocnika 

1. imię i nazwisko:..………………………………………....………………………………………… 

2. adres do korespondencji: 

a) miejscowość: …………………………………………………  kod pocztowy: …………….. 

b) ulica: ………………………………………...   nr domu: ………….…….  nr lokalu:……… 

3. dane kontaktowe (telefon, e-mail): ...……………………...……………………………... 

III. Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

a) miejscowość: …………………………………………………  kod pocztowy: …………….. 

b) ulica: ………………………………………...   nr domu: ………….…….  nr lokalu:……… 

c) nr działki: …………………..        AM - ………     obręb:  …………………….…………….. 

 



  

IV. Opis nieruchomości 

1. rodzaj nieruchomości*: 

 dom jednorodzinny 

 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym 

 budynek wielorodzinny 

2. powierzchnia ogrzewania (w przypadku wspólnoty mieszkaniowej podać sumę powierzchni dla 

wszystkich lokali): ………………………………………… m
2
 

3. czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza*: 

 tak 

 nie 

4. powierzchnia nieruchomości przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej: 

…………………………………….m
2
 

V. Informacja o likwidowanym systemie ogrzewania  

1. rodzaj urządzenia*: 

 piec etażowy 

 piec kaflowy 

 kuchnia węglowa 

 kotłownia lokalna 

 inne (podać jakie): ..………………………………………………………………….. 

2. liczba urządzeń: …………szt. 

3. rodzaj paliwa*: 

 węgiel  

 koks 

 miał węglowy 

 ekogroszek 

 biomasa 

 

4. ilość zużywanego paliwa na rok: …………… Mg 

 

5. moc starego źródła ciepła na paliwo stałe: …………………………… kW 

 

6. rodzaj i ilość urządzeń planowanych do pozostawienia po odcięciu przewodu kominowego*: 

 

 piec kaflowy: ………..szt. 

 kominek:  …………szt. 

 inne (podać jakie): …………………………………… :  .………szt. 

 

VI. Informacja o planowanym do zainstalowania nowym systemie ogrzewania   

 

1. rodzaj urządzenia*: 

 kocioł gazowy  

 kocioł na lekki olej opałowy 

 piec zasilany prądem elektrycznym 

 kocioł na paliwo stałe charakteryzujący się parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5  

(wg normy PN-EN 303-5:2012) 



  

 kocioł na biomasę charakteryzujący się parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5 (wg 

normy PN-EN 303-5:2012) 

 pompa ciepła 

 

2. moc nowego źródła ciepła: ………………. kW 

 

3. rodzaj i przewidywane zużycie paliwa na rok (Mg, m
3
, kWh): …………….......................……. 

 

4. czy realizacja zadania wymaga zezwolenia*: 

 tak 

 nie 

5. rodzaj zezwolenia (np. pozwolenie na budowę, zgłoszenie, pozwolenie wodnoprawne): 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

6. źródło ciepła - w przypadku pompy ciepła*: 

 powietrze  

 woda 

 grunt 

VII. Przewidywany koszt kwalifikowany przedsięwzięcia (wg kosztorysu):...................................zł 

 

VIII. Wnioskowana kwota dotacji: ……………………………zł 

 

IX. Przewidywany termin rozpoczęcia zadania (dzień, miesiąc, rok) ............................... 

 

X. Przewidywany termin zakończenia zadania (dzień, miesiąc, rok) ............................... 

 

XI. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie 

…………………………………………………………………………………………… 

XII. Oświadczenia wnioskodawcy* 

 

 oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią uchwały nr XXXVI/470/17 Rady Miejskiej  

w Kątach Wrocławskich w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych ze 

środków pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinansowanie 

przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji 

na obszarze województwa dolnośląskiego” 

 oświadczam, że jestem/nie jestem** podatnikiem podatku VAT. Z tytułu realizacji 

dotowanego przedsięwzięcia przysługuje/ nie przysługuje ** mi odliczenie podatku VAT  

 oświadczam, że budynek/lokal**, w którym realizowane będzie przedsięwzięcie, został 

zgłoszony do użytkowania, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  

i posiada zainstalowane i pracujące dotychczasowe źródło ciepła przeznaczone do likwidacji 

 oświadczam, że do ogrzewania budynku/lokalu** nie jest wykorzystywane inne źródło ciepła 

na paliwa stałe, w tym kominek  

 oświadczam, że wnioskowana dotacja jest/nie jest** objęta przepisami dotyczącymi pomocy 

de minimis 

 oświadczam, że nie korzystam i nie korzystałem/am* z innych źródeł dofinansowania/dotacji 

na ten sam rodzaj przedsięwzięcia, obejmujący wymianę systemu ogrzewania 

 oświadczam, że nie zalegam z opłatami wobec Gminy Kąty Wrocławskie 

 niezwłocznie poinformuję pisemnie Gminę o zmianie stanu prawnego nieruchomości, której 

dotyczy wniosek (np.: sprzedaż, najem, darowizna).  

    

 

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

czytelny podpis wnioskodawcy 

lub pełnomocnika 



  

 

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z wnioskiem (dokumenty składa się 

w postaci kopii, oryginały dokumentów wnioskodawca obowiązany jest okazać do wglądu)*: 

 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu budowlanego lub lokalu, w którym instalowane 

będą urządzenia grzewcze; dla wspólnoty mieszkaniowej – uchwała o utworzeniu wspólnoty  

 pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem 

zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (jeśli jest wymagana) 

 decyzja (pozwolenie na wykonanie instalacji), wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane lub dokument potwierdzający zgłoszenie realizacji zadania do organu 

właściwego rzeczowo z adnotacją tego organu (lub zaświadczeniem) o braku sprzeciwu wobec 

planowanych robót lub pozwolenie wodnoprawne w przypadku wykorzystania pomp ciepła 

pozyskujących ciepło z wód podziemnych – jeżeli zadanie tego wymaga  

 dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii 

 dla budynku wielorodzinnego wyposażonego w jedną kotłownię - pisemna zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia, a także na rozliczenie dotacji przez jednego, 

wskazanego imiennie współwłaściciela  

 uchwała wspólnoty mieszkaniowej o zgodzie na realizację przedsięwzięcia wraz z upoważnieniem 

zarządu wspólnoty do podejmowania czynności z tym związanych 

 kosztorys lub inny dokument zawierający planowany koszt inwestycji z kalkulacją ceny 

(szacowany koszt inwestycji z podaniem kosztów kwalifikowanych jednostkowych, kosztu usługi 

montażu kotła c.o. itp.) 

 w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 2 Regulaminu – w miejscowościach zgazyfikowanych - 

dokument od dostawcy gazu potwierdzający brak możliwości wpięcia nieruchomości do sieci 

gazowej  

 

 

 

* zaznaczyć właściwe 

** niepotrzebne skreślić 

 
 

Wskazówki: 

 

Waga 1 m
3
 drewna opałowego w kg w stanie powietrznosuchym: 

 

sosna - 550 kg 

świerk - 470 kg 

jodła - 450 kg 

modrzew - 690 kg 

dąb - 710 kg 

buk - 730 kg 

brzoza - 650 kg 

olcha - 530 kg 

osika - 440 kg 

grab - 830 kg 

 

Moc źródeł ciepła należy podać według specyfikacji technicznej urządzeń, instrukcji lub danych zamieszczonych 

przez producenta na tabliczce znamionowej. 

 

 

 

 

Informacja zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych: 

1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Gmina Kąty Wrocławskie, z siedzibą ul. 

Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  

2) dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane będą w celu realizacji dotacji celowej jw. i nie będą 

udostępniane innym podmiotom, 

3) wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 


