WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne
źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo
Proszę o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła
zasilanego paliwem stałym na (należy we właściwej kratce wstawić znak „x”):
 kocioł na paliwo stałe 1)
 kocioł gazowy 2)
 kocioł olejowy 2)
 kocioł elektryczny (piec zasilany prądem elektrycznym)
w budynku/lokalu mieszkalnym w miejscowości ……………………………….……………,
przy ul. ………………………………… nr…………………., działka nr………………….., obręb
……………………… .
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………….
2. WARUNKI DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości:
 4 000 zł dotacja z budżetu Gminy Jeżewo, do wymiany jednego źródła ciepła w jednym
budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, lecz nie więcej niż do
wysokości poniesionych kosztów.
Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
UWAGA! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych
z realizacją zadania, po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później
otrzyma dotację).
3. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI
przelewem na konto Wnioskodawcy
nazwa banku………………………………………….……………………………………………………………..
numer rachunku……………………………………………………………………………………………………..
4. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (należy we właściwej kratce wstawić znak „x”)

 własność/współwłasność
Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności
Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem zgodę
wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie
dotacji.
 użytkowanie wieczyste
Wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku innego prawa
niż własność/współwłasność Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz
z niniejszym wnioskiem również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku
na realizację zadania.
5. PEŁNOMOCNICTWO (wypełnić tylko w przypadku, gdy w imieniu właściciela nieruchomości
wniosek składa inna osoba, tj. osoba upoważniona. Wysokość opłaty skarbowej od udzielonego
pełnomocnictwa wynosi 17 zł.)
Imię i nazwisko osoby upoważnionej:…………………………………………………………………………
Dane upoważnionego (adres, telefon kontaktowy):……………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………..
6. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA planowanego do wykonania
1. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ………….. szt. (w przypadku
pieców kaflowych należy podać ilość wszystkich pieców)
2. Podać aktualnie istniejące źródło ciepła (rodzaj, paliwo, itp.):………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
3. Podać planowane nowe źródło ciepła (rodzaj, moc, paliwo itp.):………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA! Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/jeden lokal mieszkalny może być udzielone
jedno dofinansowanie w ramach ww. programu
Program „Wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” nie dotyczy
nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych.
7. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
Data rozpoczęcia: …………………………
Data zakończenia:………………………… (prace nie mogą być zakończone przed terminem złożenia
wniosku).
UWAGA! Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować przedsięwzięcie w terminie do dnia 30.09.
bieżącego roku.
8. PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT CAŁEGO ZADANIA…………………………………………….

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, które Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku:
1. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej
itp.).
2. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania oraz o oświadczenie o wyznaczeniu jednego
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji
3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy przedłożyć osobno treść upoważnienia. Upoważnienie
powinno, oprócz wskazania osoby, zawierać datę, dokładny opis czynności objętych
upoważnieniem/pełnomocnictwem oraz termin jego obowiązywania.
WAŻNE! Objaśnienia
Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze
na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
2) 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
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
3) 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), w szczególności w zakresie zakazu stosowania
w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.
2) 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 3 zestawów
zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.
1)

WYKAZ DOKUMENTÓW, które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć (w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku), po wykonaniu zadania zgodnie z umową
o udzielenie dotacji celowej.
Dla potwierdzenia wykonania zadania Wnioskodawca przedłoży:
 fakturę VAT/rachunek potwierdzającą/y poniesione wydatki na realizację zadania – dokumenty
te powinny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę (oryginały zostaną zwrócone
wnioskodawcy po rozliczeniu zadania),
 kserokopię protokołu odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzonego pomiędzy
Wnioskodawcą, a wykonawcą przedsięwzięcia,
 oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.
Ponadto do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć następujące dokumenty, w zależności od
rodzaju nowego źródła ciepła:
 certyfikat zgodności wydany przez akredytowane laboratorium, zgodnie z normą PN-EN 3035:2012, potwierdzający co najmniej 5 klasę kotła lub
 świadectwa/zaświadczenia badań lub
 etykiety efektywności energetycznej lub
 wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
 deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B),
 zaświadczenie kominiarza, dotyczące stanu technicznego przewodów kominowych oraz
prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku (jeśli jest wymagane).

UWAGA! Dokumenty przedłożone do rozliczenia po wykonaniu zadania, które nie spełnią
ww. wymagań nie zostaną przyjęte.
W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do zakresu wykonania zadania Gmina zastrzega sobie
prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie w całości zadania.
Oświadczam, że :
1. Zapoznałem/am się z Uchwałą Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11.04.2019 r. w sprawie
określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany systemów
ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
Gminy Jeżewo
2. Nie korzystam i nie będę korzystał/a z innych środków publicznych w celu finansowania zadania
objętego niniejszym wnioskiem.
3. Przyjmuję, że konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego po jego
zakończeniu.
4. Moja nieruchomość, o której mowa we wniosku ogrzewana jest obecnie przy pomocy źródła ciepła na
paliwo stałe.
5. Mam świadomość, iż złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji, a dotacja zostanie
wypłacona po rozliczeniu zadania przez Gminę Jeżewo jako refundacja poniesionych kosztów.
6. Nieruchomość, o której mowa we wniosku użytkowana jest wyłącznie na własne potrzeby mieszkaniowe.
7. Oświadczam, iż nie zalegam z fakturami, opłatami i podatkami na rzecz Gminy Jeżewo.
8. Oświadczam, że wyboru dostawców i/lub wykonawców realizujących przedsięwzięcie dokonam
z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
9. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Gminy Jeżewo o rezygnacji z realizacji
przedsięwzięcia.

…………………………………….
/data/

………………………………………….
/podpis/

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Jeżewo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), zwanego – RODO
i n f o r m u j e m y:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jeżewo jest Wójt
Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, tel. 52 3318025;
fax 52 522 81 49, e-mail: sekretariat@ug-jezewo.lo.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się
we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych : tel. 607 753 475, e -mail:
daneosobowe24h@wp.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i
celach, które wynikają z przepisów prawa.
5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientom Urzędu przysługuje prawo: - dostępu do
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez
ustawy kompetencyjne.

…………………………………….
/data/

………………………………………….
/podpis/

