Załącznik do Regulaminu przyznania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji
poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł
ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy
Świekatowo w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”
Proszę o dofinansowanie inwestycji polegającej na zakupie, montażu i uruchomienia nowego
źródła ciepła zasilanego (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) :
- Kocioł na paliwa stałe
- Kocioł gazowy
- Kocioł olejowy
- Kocioł elektryczny (piec zasilany prądem elektrycznym)
w budynku/lokalu mieszkalnym przy ul. ……………………………………………………
nr ……… w miejscowości ……………………………… , działka nr …………………….
obręb ………………………………………………………………………………………...
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………..
Pesel: ………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………..
Adres email: …………………………………………………………………………………
2. WARUNKI DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości:
- 2 000 zł dotacja z WFOŚiGW w Toruniu,
- 2 000 zł dotacja z budżetu Gminy Świekatowo
Łącza kwota dotacji to 4 000 zł, do inwestycji o łącznej wartości co najmniej 4 000,00 zł.
Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
UWAGA Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków,
związanych z realizacją inwestycji po jej zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie
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koszty, później otrzyma dotację), rozliczeniu i przekazaniu środków finansowych przez
WFOŚiGW w Toruniu.
3. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI
a) przelewem na konto Wnioskodawcy nr
…………………………………………………………………………………………………
b) wyjątkowo jeżeli nie wpisano nr konta, przyjmuje się: wypłatę z kasy z Urzędu Gminy w
Świekatowie.
4. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)
- 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 inwestycji i podpisanie umowy o
udzielenie dotacji
- użytkowanie wieczyste
wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku innego prawa niż
własność/współwłasności Wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z
niniejszym wnioskiem również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub administracji budynku na
realizację zadania.
5. UPOWAŻNIENIE (wypełnić tylko w przypadku, gdy w imieniu właściciela nieruchomości
wniosek składa inna osoba, tj. osoba upoważniona - pełnomocnictwo stanowi załącznik do
wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo)
Imię i nazwisko osoby upoważnionej:
…………………………………………………………………………………………………
Dane upoważnionego (adres, telefon komórkowy):
…………………………………………....................................................................................
6. CELE I EFEKTY EKOLOGICZNE – charakterystyka inwestycji planowanej do
wykonania w 2018 roku
1. Liczba pieców na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji ……………. szt.
(ogrzewających pomieszczenia).
2. Podać aktualnie istniejące źródło ciepła (rodzaj, moc, paliwo, wydajność itp.):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Podać planowane nowe źródło ciepła (rodzaj, moc, paliwo, wydajność itp.):
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
UWAGA Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/ jeden lokal mieszkalny może być
udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu „EKOPIEC 2018”.
7. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI:
Data rozpoczęcia: …………………………… Data zakończenia: ..........................................
UWAGA Obowiązek realizacji inwestycji w terminie do dnia 31.10.2018 r.
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 inwestycji oraz 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 obowiązania (do pełnomocnictwa
załączona musi być opłata skarbowa za pełnomocnictwo).
WAŻNE Objaśnienia
1. 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 w ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej
do 500 kW – terminologia, wymagania, badania i oznakowanie ” ;
2)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 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, 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), 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 z 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.
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WYKAZ DOKUMENTÓW, które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć (w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku), po wykonaniu inwestycji zgodnie z umową
o udzielenie dotacji celowej.
Dla potwierdzenia wykonania inwestycji Wnioskodawca przedłoży:
1. Fakturę VAT/ rachunek potwierdzającą/y poniesione wydatki na realizację zadania (dokumenty
te powinny jako nabywcę wskazywać Wnioskodawcę, oryginały zostaną zwrócone wnioskodawcy
po rozliczeniu zadania).
2. Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.
Ponadto do formularza rozliczenia należy dołączyć następujące dokumenty, w zależności od
rodzaju nowego źródła ciepła certyfikat zgodności wydany przez akredytowane laboratorium,
zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012, 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).
UWAGA  Dokumenty przedłożone do rozliczenia po wykonaniu inwestycji, które nie spełnią
ww. wymagań nie zostaną przyjęte.
W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do zakresu wykonania inwestycji Gmina zastrzega
sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających wykonanie w całości
inwestycji.
Oświadczam, że :
1. Zapoznałem/am się z Uchwałą nr XXXVI/224/2018/18 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28
czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie
ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo w ramach programu
priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
„EKOPIEC 2018” i Uchwałą nr XXXVII/227/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 lipca
2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na
finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami
stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świekatowo w ramach programu
priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
„EKOPIEC 2018”.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
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 „RODO”).
3. Nie korzystam i nie będę korzystał/ła z innych środków publicznych w celu finansowania
inwestycji objętej niniejszym wnioskiem.
4. Przyjmuję, że konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania inwestycji po jej
zakończeniu.
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5. Moja nieruchomość, o której mowa we wniosku ogrzewana jest obecnie przy pomocy źródła na
paliwo stałe.
6. Mam świadomość, iż wniosek nie jest jednoznaczny z otrzymaniem dotacji, a dotacja zostanie
wypłacona po rozliczeniu inwestycji przez WFOŚiGW jako refundacja poniesionych kosztów.
7. Nieruchomość, o której mowa we wniosku użytkowana jest w całości na własne potrzeby
mieszkaniowe.
8. Oświadczam, że wyboru dostawców i/lub wykonawców realizujących przedsięwzięcie
dokonam/dokonałem z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i
przejrzystości.
9. Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie Urzędu Gminy w Świekatowie w
przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.

………….…………………
Data

……………………………..
/podpis wnioskodawcy/
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