WNIOSEK
O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA LIKWIDACJI ŹRÓDEŁ TZW. NISKIEJ EMISJI
NA TERENIE GMINY OSIELSKO.
1. Wnioskodawca
(Imię i nazwisko Wnioskodawcy)

2. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Powiat:

Ulica :

PESEL:

Nr domu/Nr lokalu:
Telefon:

Adres e-mail:

……………………………………………………………….
seria i nr dowodu osobistego Wnioskodawcy

…………………………………………………………………………………
wydany przez

w dniu

3. Adres/dane nieruchomości, na terenie której nastąpi wymiana źródła ciepła
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Powiat:

Ulica :

Nr domu/Nr lokalu:

Nr działki:

4. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ..........................
( dzień/miesiąc/rok)

5. Termin zakończenia realizacji inwestycji ..........................
( dzień/miesiąc/rok)

6. Dane dotyczące nowego źródła ciepła
Rodzaj zainstalowanego nowego źródła ciepła
Moc cieplna nowego źródła ciepła

kW

Rodzaj paliwa używanego w nowym źródle ciepła
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7. Koszt inwestycji objętej wnioskiem

Koszty kwalifikowane
(koszt zakupu, montażu i uruchomienia
nowego źródła ciepła)

zł

8. Finansowanie inwestycji

Wnioskowana kwota dotacji

zł

Wkład własny

zł

Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.

5.

a)
b)
c)
6.

7.
8.
a)

oświadczenie o numerze konta bankowego – druk w załączeniu;
oświadczenie o zlikwidowaniu starego źródła ciepła w budynku lub lokalu – druk w załączeniu;
protokół odbioru montażu nowego źródła ciepła sporządzony i podpisany przez wykonawcę instalacji;
oryginały faktur VAT/rachunków potwierdzających zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła
ciepła, gdzie nabywcą jest Wnioskodawca wraz z potwierdzeniem ich płatności. W przypadku płatności
przelewem jest to potwierdzenie wykonania przelewu, natomiast w przypadku płatności gotówką jest to
sam dokument zakupu z adnotacją „zapłacono gotówką”;
w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł gazowy dodatkowo należy dołączyć, zgodnie
z § 22, § 23 i § 44 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r.
Nr 74, poz. 836):
protokół z próby szczelności instalacji gazowej sporządzony przez osobę ze stosownymi
uprawnieniami;
zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz
prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w kotłowni, jeśli takie jest wymagane;
umowę z dostawcą gazu;
w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł olejowy dodatkowo należy dołączyć
zaświadczenie kominiarskie dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz
prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w kotłowni, zgodnie z § 22 i § 23
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836);
w przypadku wymiany starego źródła ciepła na kocioł elektryczny dodatkowo należy dołączyć umowę
dostawy energii elektrycznej;
jeden z dokumentów:
certyfikat zgodności;

b) świadectwo/zaświadczenie badań;
c)

etykieta efektywności energetycznej;

d) wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej;
e)

deklaracja zgodności,

potwierdzających wymagania kotłów:


klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewczena paliwa
stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia,
wymagania, badania i oznakowanie” lub;



klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa
kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015
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r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo
stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz;


Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów
na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690 ze zm.), w szczególności w zakresie zakazu stosowania
w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.



kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji
(UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń,
ogrzewaczy

wielofunkcyjnych,

zestawów

zawierających

ogrzewacz

pomieszczeń,

regulator

temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator
temperatury i urządzenie słoneczne.

Na podstawie art. 76a § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1275 ze zm.) składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, dla stwierdzenia zgodności
kopii z oryginałem. W przypadku dokumentów w języku obcym winne być one przetłumaczone na język polski.

…………………. dnia ...............................……
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

…………………………………
(podpis Wnioskodawcy
lub pełnomocnika)

Oświadczam, że:
1.

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozliczenia dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów przedsięwzięć związanych z ochroną powietrzna na terenie gminy Osielsko
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem danych
osobowych jest Wójt Gminy Osielsko z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 55 A. Dane
osobowe będą przetwarzane w formie papierowej. Przekazywane będą podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami. Dane osobowe
podane we wniosku będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi
archiwizacji dokumentów. Wnioskodawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w
zgodności z art. 77 RODO.

2.

zobowiązuję się umożliwić dostęp do nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli i wykonania
dokumentacji fotograficznej polegających na stwierdzeniu zgodności stanu faktycznego ze stanem
deklarowanym we wniosku po zakończeniu inwestycji.

…………………. dnia ...............................……
(miejscowość)

(dzień, miesiąc, rok)

…………………………………
(podpis Wnioskodawcy
lub pełnomocnika)

.........................................................................................
Miejscowość, data
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Oświadczenie
Ja .................................................................................................... niżej popisany/-na, zamieszkały/-ła
imię i nazwisko

....................................................................................................................................................................................
adres zamieszkania

legitymujący/a się dowodem osobistym Seria i Nr……………………………………………………………….

wydanym przez ............................................................................................................................. ..................,
nazwa organu wydającego

w związku z realizacją Umowy z dnia ……………………………………. o udzielenie dotacji celowej
na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na terenie Gminy
Osielsko, proszę o przekazanie kwoty dofinansowania na rachunek w banku ………………………………….. :
nazwa banku

nr _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , którego właścicielem jest/są1:

………………………………………………………………………………………………………………………
dane właścicieli konta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osielsko z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 55
A. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej. Przekazywane będą podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami. Dane osobowe podane we
wniosku będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji
dokumentów. Wnioskodawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każdej osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

......................................................................
podpis właściciela rachunku/ osoby upoważnionej
1. W celu wypłaty dofinansowania konieczne jest wskazanie posiadacza rachunku bankowego. W przypadku, gdy posiadaczem
wskazywanego rachunku jest osoba inna niż na rzecz, której została ustalona Umowa, niezbędnym jest złożenie na niniejszym oświadczeniu
podpisu posiadacza rachunku bankowego oraz jego zgoda złożona w formie pisemnej w obecności pracownika Urzędu Gminy Osielsko
1

..................................................................................
Miejscowość, data
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Oświadczenie
Ja .................................................................................................... niżej popisany/-na, zamieszkały/-ła
imię i nazwisko

....................................................................................................................................................................
ulica, nr domu i lokalu, miejscowość, kod pocztowy

legitymujący/a się dowodem osobistym Seria i Nr……………………………………………………………….

wydanym przez ............................................................................................................... .........................................,
nazwa organu wydającego

oświadczam, że dokonałem/-am demontażu i likwidacji starego źródła ciepła,
tj. ……………………………………………………………………………………………………………………
rodzaj/nazwa pieca

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Osielsko
na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji na
terenie gminy Osielsko.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osielsko z siedzibą w Osielsku przy ul. Szosa Gdańska 55
A. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej. Przekazywane będą podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami. Dane osobowe podane we
wniosku będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji
dokumentów. Wnioskodawcy przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Każdej osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

....................................................
podpis
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