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

         miejscowość, data 

                      

                   Burmistrz Miasta i Gminy 

Kąty Wrocławskie 

                                                                                          ul. Rynek– Ratusz 1 

55-080 Kąty Wrocławskie 

 

 

             

WNIOSEK 

o rozliczenie i wypłatę 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 

 

Na podstawie umowy nr ………………………..…………………z  dnia………………………... 

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 w postaci: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj nowego źródła ciepła) 

 

proszę o wypłatę dotacji do zainstalowanego i pracującego nowego źródła ciepła dla 

budynku/lokalu** zlokalizowanego w: 

miejscowość: …………………………………………………  kod pocztowy: …………….. 

ulica: ………………………………………...   nr domu: ………….…….  nr lokalu:……… 

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

przelewem na konto bankowe, wskazane w umowie jw. 

 

I. Informacja o zainstalowanym 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 charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5 (wg 

normy PN-EN 303-5:2012) 

 pompa ciepła 

 

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

 

3. powierzchnia ogrzewania lokalu/budynku*: ……………..m
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4. liczba trwale zlikwidowanych źródeł ciepła na paliwo stałe ……………..szt. 

 

5. rodzaj i ilość urządzeń pozostawionych po odcięciu przewodu kominowego*: 

 

 piec kaflowy ………..szt. 

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

 

II. Wnioskowane dofinansowanie 

 

…………………………….zł 

 

słownie: ………………………………………………………………………………………………zł 

 

III. Koszty realizacji przedsięwzięcia 

 

1. Koszty poniesione: 

 

…………………………….zł 

 

słownie: ………………………………………………………………………………………………zł 

 

2. Zestawienie imiennych faktur/rachunków potwierdzających wydatki poniesione na realizację 

przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem zapłaty: 

 

Lp. 
Nr 

faktury/rachunku 

Data 

wystawienia 

Wystawca 

faktury/rachunku 

Treść 

faktury/rachunku 

Kwota 

netto 

 

Kwota 

brutto 

 

Data 

zapłaty 

        

        

        

        

        

        

RAZEM    

 

IV. Data zakończenia zadania  

 

(dzień, miesiąc, rok) ............................... 

 

V. Dokumenty, których złożenie jest wymagane wraz z wnioskiem (dokumenty składa się  

w postaci kopii, oryginały dokumentów wnioskodawca obowiązany jest okazać do 

wglądu)*: 

 

 faktury wg tabeli jw. 

 oświadczenie wnioskodawcy, że realizacja przedsięwzięcia została wykonana zgodnie                  

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane 

 oświadczenie wnioskodawcy o demontażu i przekazaniu dotychczasowego źródła ciepła do 

likwidacji 

 oświadczenie instalatora, posiadającego stosowne uprawnienia, o prawidłowości wykonanych 

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

 dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie przedsięwzięcia i dopuszczenie do 

użytkowania (np. protokół odbioru wewnętrznej instalacji gazowej, protokół z próby 

szczelności, protokół z pomiarów instalacji elektrycznej, protokół odbioru technicznego 

urządzenia i dopuszczenie do użytkowania, zaświadczenie o możliwości użytkowania 

zainstalowanych urządzeń, sporządzone przez osobę posiadającą uprawnienia, niezbędne 

pozwolenia, decyzje, itp.) 

 opinia kominiarska potwierdzająca trwałe odłączenie pozostawionego pieca/kominka/ 

inne**…………………. od przewodu kominowego  
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w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła  

 

a) w przypadku wymiany na kocioł gazowy: 

 deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE) 

 opinia kominiarska ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu 

kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni 

 umowa dostawy gazu 

 

b) w przypadku wymiany na kocioł na lekki olej opałowy: 

 deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE) 

 opinia kominiarska ustalająca 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 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane 

 umowa dostawy energii 

 

d) w przypadku wymiany na kocioł opalany paliwem stałym lub biomasą, który spełnia warunki 

określone w Regulaminie: 

 certyfikat lub inny równoważny dokument instytucji posiadającej certyfikat Polskiego 

Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnienie wymogów klasy 5 wg normy PN-EN303-

5:2012  

 opinię kominiarską ustalającą prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu 

kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni 

  

e) w przypadku pompy ciepła  

 deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE) 

 

 

 

    

 

 

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

czytelny podpis wnioskodawcy 

lub pełnomocnika 

 

 

 

* zaznaczyć właściwe 

** niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

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. 


