
Załącznik nr 1 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. 

Wągrowiec, dn. …………………   

       

BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA 

    

W N IO S E K  

 

o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych 

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

 

Proszę o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie i zastąpieniu istniejącego źródła 

ciepła zasilanego paliwem stałym następującym źródłem ciepła (proszę zaznaczyć właściwą 

odpowiedź) 

 

 kocioł na paliwo stałe, (warunkiem montażu kotła na węgiel lub biomasę jest brak 

możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci 

dystrybucji gazu.) 

 kocioł gazowy, 

 kocioł olejowy, 

 pompa ciepła, 

 kocioł elektryczny - piec zasilany prądem elektrycznym, 

 podłączenie do sieci ciepłowniczej. 

 

1.Dane Wnioskodawcy  

 

 Właściciel                               Współwłaściciel 

 

(Imię i nazwisko właściciela) 

 

PESEL: NIP: 

 

 

Miejscowość: 

 

Powiat: 

Kod pocztowy: 

 

Ulica: Nr domu/Nr lokalu: 

e-mail*: Telefon*: 

*informacja nieobowiązkowa  



2. Adres/dane nieruchomości, na terenie której nastąpi wymiana źródła ciepła 

 

3. Dane dotyczące istniejącego  źródła ciepła 
 

Rodzaj likwidowanego źródła ciepła  

Liczba pieców planowanych do trwałej likwidacji  

(pieców kaflowych, kotłów węglowych)  
                                  szt. 

Moc cieplna używanego źródła ciepła                                    kW 

Rodzaj i ilość używanego paliwa  

 

                                         Mg/rok 

                                        m3/rok 

Powierzchnia użytkowa  budynku lub lokalu ogrzewana 

likwidowanymi starymi źródłami ciepła na paliwo stałe 
                                 m2 

Rok budowy budynku  

 

4. Dane dotyczące  nowego źródła ciepła* 

 

Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła  

Nazwa nowego źródła ciepła  

Moc cieplna nowego źródła ciepła                           kW 

Rodzaj używanego paliwa   

*-nie dotyczy w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej 

5. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania - ……………………….. 

6. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - ………………………. 

7. Przewidywany koszt zadania - …………….…..zł. brutto 

 

 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

 

Ulica: 

Nr domu/Numer lokalu: Nr działki ,Obręb: 

 

 

Nr księgi wieczystej: 

 

……/…..…………………../………. 

Rodzaj budynku: 

 budynek jednorodzinny wolnostojący lub bliźniaczy 

 budynek wielolokalowy (lokal mieszkalny/lokale mieszkalne) 



Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający prawo własności lub dysponowania budynkiem/lokalem mieszkalnym 

– załącznik nr 1. 

2. Zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego, którego dotyczy złożony 

wniosek – załącznik nr 2. 

3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane. (może być dołączone przy wniosku o rozliczenie dotacji po zakończeniu 

inwestycji)   

4. Pozostałe oświadczenia załącznik nr 3. 

 

Objaśnienia: 

1. Dotacja udzielona jest w formie refundacji poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych 

dokumentów wymaganych do rozliczenia w wysokości 50% poniesionych kosztów 

kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł brutto. 

2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakup, montaż, uruchomienie źródła ciepła oraz w 

przypadku podłączenia do sieci gazowej koszty wykonania przyłącza gazowego. Do kosztów 

kwalifikowanych zalicza się również wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych związanych 

tylko i wyłącznie z wymianą źródła ciepła. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów 

związanych z modernizacją pozostałych elementów centralnego ogrzewania, tj. wymiany 

grzejników oraz instalacji wewnętrznej podłączenia grzejników do źródła ciepła.  

3. W przypadku wymiany  źródła ciepła na kocioł na paliwo stałe dopuszcza się tylko i wyłącznie 

kocioł na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, 

który 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).  

4. Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno 

dofinansowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 1 do wniosku 

 

Wągrowiec, dnia……………….. 

 

Oświadczenie 

   

Ja, niżej podpisany/a 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

Zamieszkały(a) 

....................................................................................................................................................... 
(dokładny adres) 

 

 

oświadczam, że 

 

posiadam prawo do nieruchomości, umożliwiające wykonanie inwestycji i nieruchomość 

jest wykorzystywana całorocznie (nie jest domem letniskowym).  

  

 

 

Wągrowiec, dnia ..........................................   ..........................................................................   
   (czytelny podpis Wnioskodawcy)   

  

 

  



Załącznik nr 2 do wniosku 

 
ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

(wypełnia współwłaściciel nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie) 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko współwłaściciela) 

 

Zamieszkały(a) 

....................................................................................................................................................... 
(dokładny adres) 

 

oświadczam, że  

będąc współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy 

…………………………………………………nr..............w…………………………………, 

działka nr……………obr. ………….……….. 

wyrażam zgodę na dokonanie wymiany i zastąpieniu istniejącego źródła ciepła zasilanego 

paliwem stałym w ww. budynku/lokalu mieszkalnym na: 

 

 kocioł na paliwa stałe  

 kocioł gazowy 

 kocioł olejowy 

 pompa ciepła  

 kocioł elektryczny (piece zasilane prądem elektrycznym) 

 podłączenie do sieci ciepłowniczej 

 

w ramach dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie 

Gminy Miejskiej Wągrowiec, w którym  uczestniczy: 

 

…………………………………………………………………...……………………………. 
(podać mię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej) 

 

 

Oświadczam, iż posiadam wiedzę co do zakresu i rodzaju planowanych prac. 

 

 

 

 

................................                                                                 …………………………………. 
                           (data)                                                                                                                                               (podpis współwłaściciela) 

  

http://www.pulawy.eu/pli/398_Zgoda%20wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82a%C5%9Bciciela%20nieruchomo%C5%9Bci.pdf#page=1
http://www.pulawy.eu/pli/398_Zgoda%20wsp%C3%B3%C5%82w%C5%82a%C5%9Bciciela%20nieruchomo%C5%9Bci.pdf#page=1


Załącznik nr 3 do wniosku 

 

Wągrowiec, dnia……………….. 

 

Pozostałe oświadczenia 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

....................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

Zamieszkały(a) 

....................................................................................................................................................... 
(dokładny adres) 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Uchwałą Nr XI/163/2020 Rady Miejskiej  

w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2020 r.  w sprawie przyjęcia 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 

 

2. Oświadczam, że posiadam zainstalowane i pracujące  źródło ciepła na paliwa stałe, które 

stanowi jedyne źródło ogrzewania oraz zobowiązuję się do zlikwidowania istniejącego 

źródła ciepła i wykorzystywania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania  

w okresie 5 lat od rozliczenia dotacji oraz do rozliczenia dofinansowania. 

 

3. Oświadczam, że jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia z przepisami 

prawa budowlanego. 

 

4. Oświadczam, że nie korzystam i nie będę korzystał/ła z innych środków publicznych  

w celu finansowania zadania objętego niniejszym wnioskiem. 

 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie 

wszelkich danych objętych wnioskiem, przed jego realizacją oraz po jego zakończeniu. 

 

6. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Wągrowcu w 

przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia. 

 

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

    (czytelny podpis Wnioskodawcy)   

 

 

 


