
 

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej 

Wągrowiec na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w 

ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Wągrowcu. 

 

BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA 

    

W N IO S E K  

 

o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych 

paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Wągrowca. 

 

1. Dane Wnioskodawcy  

(Imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

(PESEL) 

(Data i numer zawartej umowy) 

 

2. Lokalizacja wykonanego zadania 

 

3. Charakterystyka wykonanego zadania 

 

Rodzaj zlikwidowanego źródła ciepła 

 
 

Rodzaj wykonanej zmiany ogrzewania 

 

 kocioł na paliwo stałe, 

 kocioł gazowy, 

 kocioł olejowy, 

 pompa ciepła 

 kocioł elektryczny - piec zasilany prądem 

elektrycznym, 

 podłączenie do sieci ciepłowniczej. 

Moc cieplna nowego źródła ciepła 

 
 

Rodzaj stosowanego paliwa  

 
 

 

  

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

 

Ulica: 

Nr domu/Numer lokalu: Nr działki ,Obręb: 

 

 

Nr księgi wieczystej: 

 

……/…..…………………../………. 

 



4. Terminy 

 

Data rozpoczęcia zadania 

 

 

Data zakończenia zadania  

 

 

 

5. Koszty kwalifikowane poniesione na wykonanie zadania 

 

Wartość netto: 

 

 

Wartość brutto 

 

 

Wartość podatku VAT 

 

 

 

 

 

Wągrowiec, dnia ..................................      ................................................................   

    (czytelny podpis Wnioskodawcy)   

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o rozliczenie dotacji: 

 

 kserokopia faktury VAT/rachunku potwierdzającej/ego poniesione wydatki 

kwalifikowane na realizację zadania – dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać 

Wnioskodawcę (oryginały do wglądu), 

 oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła. 

 

w przypadku zmiany na ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła: 

 

 protokół kontroli technicznej i odbioru instalacji po zamontowaniu urządzenia 

grzewczego, sporządzony przez instalatora 

 

w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe zasilane z zewnętrznej sieci gazowej: 

 

 protokół próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej po zamontowaniu danego typu 

kotła gazowego, sporządzony przez instalatora, 

 protokół bądź inny dokument potwierdzających rozruch pieca przez uprawnionego 

instalatora, 

 pozwolenie na budowę – kopia, 

w przypadku zmiany na ogrzewanie olejowe: 

  protokół bądź inny dokument potwierdzających rozruch kotła przez uprawnionego 

instalatora. 



w przypadku zmiany na ogrzewanie paliwem stałym: 

 protokół bądź inny dokument potwierdzających rozruch kotła przez uprawnionego 

instalatora, 

 dokument świadczący, że kocioł na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania 

paliwem bez rusztu awaryjnego, spełnia minimum wymagania określone w 

rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 

100), co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym 

zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w 

Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu 

akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).  

w przypadku zmiany na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej: 

 umowa na dostarczenie ciepła z dystrybutorem, 

 protokół odbioru instalacji, sporządzony przez dostarczającego ciepło. 

  



Oświadczenie o likwidacji tradycyjnego kotła grzewczego 

 

Ja niżej podpisany(a)……….....................………………………. ………..…..……............. 

zamieszkały(a) …….......…………....................………………...............……...............…… 

oświadczam, że w budynku/lokalu* mieszkalnym położonym na terenie nieruchomości 

objętej umową dotacji w dniu ….............…................ zlikwidowałem(am) tradycyjny kocioł 

grzewczy opalany węglem/miałem/koksem/ekogroszkiem* poprzez złomowanie  

i zastąpiłem(am) go nowym źródłem ciepła 

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

 

Wągrowiec, dnia ..................................      ................................................................   

    (czytelny podpis Wnioskodawcy)   

 


