
 
 
Brzeg Dolny, dnia ....…..........…....... 

 

 
     Urząd Miejski w Brzegu Dolnym 

ul. Kolejowa 29 
56-120 Brzeg Dolny 

Numer wniosku………………. 
          (nadaje Urząd) 

 
 
 

WNIOSEK  
o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony 
środowiska, służącego ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, polegającego na zmianie 
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanego na 
terenie Gminy Brzeg Dolny 
 
 
UWAGA!!! Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku oraz 
Uchwałą nr  XXXVIII/207/18 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony 
środowiska, służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy 
Brzeg Dolny. 
 
 
Wnioskuję o dofinansowanie wymiany źródła ciepła w lokalu/budynku*) mieszkalnym 
położonym na terenie Gminy Brzeg Dolny. 
 
I. DANE WNIOSKODAWCY 
1. Nazwisko, imię (właściciela/współwłaścicieli1/najemcy nieruchomości /przedstawiciele 

wspólnoty mieszkaniowej∗) 

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

2. PESEL/NIP …………………….......………………………....……............................................. 

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

3. Telefon/e-mail ………………………………………………………..………….......................... 

4. Adres zamieszkania: 

Miejscowość: ............................................................ kod pocztowy: ........................................... 

ulica: ................................................................................. nr domu/nr lokalu: ............................. 

5. Adres do korespondencji: 

Miejscowość: ............................................................ kod pocztowy: ........................................... 

ulica: ................................................................................. nr domu/nr lokalu: ............................. 

                                                           
1 należy wymienić wszystkich współwłaścicieli 
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II. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY – jeśli dotyczy  

1. Nazwisko, imię …………………………….................................................................................. 

2. PESEL/NIP ………………………………...…………..…………..………………..................... 

3. Telefon/e-mail ................................................................................................................................ 

4. Adres zamieszkania: 

Miejscowość: ............................................................ kod pocztowy: ........................................... 

ulica: ................................................................................. nr domu/nr lokalu: ............................. 

5. Adres do korespondencji: 

Miejscowość: ............................................................ kod pocztowy: ........................................... 

ulica: ................................................................................. nr domu/nr lokalu: ............................. 
 
III. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA : 
1. Miejscowość: ............................................................ kod pocztowy: ........................................... 

ulica: ................................................................................. nr domu/nr lokalu: ............................. 

2. Tytuł prawny do nieruchomości (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
[_]  własność/współwłasność, 
[_]  użytkowanie wieczyste, 
[_]  najem, 
inne (jakie?) ....................................................................................................................................... 

nr Księgi Wieczystej: ......................................................................................................................... 

3. Rodzaj nieruchomości (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
[_]  lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym 
[_]  dom jednorodzinny 

4. Czy w nieruchomości, w której planowana jest realizacja zadania, prowadzona jest działalność 
gospodarcza? 

[_]  TAK   [_] NIE 

 
IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 
1. Faktyczna lub planowana data rozpoczęcia zadania: .................................................................... 

2. Faktyczna lub planowana data zakończenia zadania: ................................................................... 
 
V. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 
1. Powierzchnia użytkowa budynku (lokalu) mieszkalnego ............................. m2    

 
2. Opis istniejącego/wymienionego źródła ciepła (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
[_] kuchnie węglowe – sztuk ….... 
[_] piece wolnostojące (tzw. koza) – sztuk ….... 
[_] kotły CO (na paliwo stałe)  – sztuk ….... 
[_] kotłownie lokalne – sztuk ….... 
[_] piece kaflowe – sztuk ….... 
[_] kominki – sztuk ….... 
                                                                                                                                                                                            
∗ niepotrzebne skreślić 
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Inne źródła? ( podać rodzaj i ilość)………………………………. 
• moc ……….…... kW, 

• rok produkcji …............rok, 

• zużycie paliwa (np.: węgla, drzewa) w sezonie grzewczym (średnia)   …………...... ton/rok 
 

3. Moc planowanego do zainstalowania/zainstalowanego ogrzewania …………..…….... kW 
 

4. Rodzaj nowej instalacji grzewczej (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź): 
[_]  kocioł gazowy, 
[_]  kocioł na lekki olej opałowy, 
[_]  piec/e zasilane prądem elektrycznym, ilość ……… sztuk, 
[_]  kocioł na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii2 (wg PN-EN 303-5:2012), 
[_]  podłączenie do lokalnej sieci ciepłowniczej, 
[_]  odnawialne źródła energii (OZE): 
 [_]  pompa ciepła, 
 [_]  kolektory słoneczne, 
 [_]  panele fotowoltaiczne, 
 [_]  przydomowa elektrownia wiatrowa. 
 
5. Szacowane koszty realizacji zadania: ……........................................................... zł (brutto).  

 
6. Źródła ciepła pozostawione po odcięciu od przewodu kominowego - sztuk ……...  

Powód pozostawienia pieca i/lub kominka zgodny z Regulaminem (proszę zaznaczyć 
właściwą odpowiedź – jeśli dotyczy): 

[_]  wykorzystanie pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, 
[_]  piece przedstawiające wysokie walory estetyczne, 
[_]  piece objęte ochroną konserwatorską, 
[_] występowanie kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny 

pomieszczenia mieszkalnego. 
 
VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: 
Załączniki ogólne: 
1. Kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny 
władania nieruchomością (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej ). 
2. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich 
współwłaścicieli na realizację zadania (wzór określa Druk nr 1). 
3. W przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania 
wieczystego: kserokopię umowy najmu oraz zgodę właściciela nieruchomości. 
4. Dokument uprawniający do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód 
uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz kserokopia dowodu osobistego 
potwierdzającego tożsamość osoby/osób udzielającej/udzielających – jeżeli dotyczy (wzór określa 
Druk nr 2). 
 5. Oświadczenie o likwidacji wszystkich istniejących źródeł ciepła3 (wzór określa Druk nr 3). 

                                                           
2 Kotły c.o. spełniające wymagania 5 klasy emisji opisuje europejska norma kotłowa EN 303-5, ostatnio zaktualizowana w 2012 
roku. Wg aktualnej normy klasa kotła musi być określona nie tylko pod względem emisji spalin, ale i pod względem sprawności 
urządzenia. Kotły z 5 klasą cechują się sprawnością powyżej 88%. Wartość graniczna CO dla klasy 5 wynosi 700 mg/m3 dla 
załadunku ręcznego i 500 mg/m3 dla podajnika automatycznego. Wartość OGC dla klasy 5 wynosi odpowiednio 30 i 20 mg/m3. 
Natomiast wartość pyłu dla paliw kopalnych odpowiednio 60 i 40 mg/m3. 
3 z wyjątkiem § 3. ust. 1. Regulaminu 



4 

6. Oświadczenie o dostarczeniu opinii osoby uprawnionej  (wzór określa Druk nr 4). 
7. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na budowę – kopia (jeśli dotyczy). 
8. Dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą   
paliwa/energii/ciepła (jeśli dotyczy). 
W przypadku wspólnot mieszkaniowych, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we 
wspólnej kotłowni: 

Kopia uchwały wspólnoty w sprawie wyboru zarządu – osób reprezentujących wspólnotę 
mieszkaniową (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zarząd/zarządcę) oraz kserokopia 
uchwały wspólnoty o przystąpieniu do realizacji zadania, zasadach partycypacji w kosztach i 
udzielająca pełnomocnictwa zarządowi wspólnoty lub zarządcy do zawarcia umowy z Gminą Brzeg 
Dolny. 

W przypadku, gdy inwestycja jest w trakcie realizacji lub została zrealizowana do wniosku należy 
załączyć wszystkie posiadane decyzje administracyjne, oświadczenia i opinie. 

VII. OŚWIADCZENIA: 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Brzegu 

Dolnym – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) – dla potrzeb udzielania dotacji. 

2. Znana jest mi treść Uchwały nr  XXXVIII/207/18 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia           
28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych na realizację 
zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza i 
ograniczaniu niskiej emisji, polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na ogrzewanie ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Brzeg Dolny. 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli (wizji lokalnej)  przedmiotu dotacji przed i w 
trakcie realizacji zadania oraz w okresie 5 lat od daty otrzymania dotacji. 

4. Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji 
przysługuje mi/ nie przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do 
odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto). 

7. Na realizację przedmiotowej inwestycji otrzymałem/nie otrzymałem* dofinansowania z innych 
źródeł w kwocie ............................  

8. Niezwłocznie poinformuję pisemnie Gminę Brzeg Dolny o zmianie stanu prawnego 
nieruchomości, której dotyczy wniosek (np.: sprzedaż, najem, darowizna).  

9. Gwarantuję utrzymanie efektów zrealizowanego zadania inwestycyjnego i trwałości projektu w 
okresie 5 lat od daty otrzymania dotacji. 

10. Zobowiązuję się do prowadzenia eksploatacji zainstalowanych urządzeń, w tym kotła c.o.  i 
armatury  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  i  wytycznymi  określonymi  w  instrukcjach  
obsługi  DTR przez  okres 5 lat  od daty otrzymania dotacji.  Wnioskodawca nie  może  
dokonywać  żadnych  zmian  i  przeróbek  oraz  demontażu  zamontowanych  urządzeń  i 
instalacji  bez  pisemnego uzgodnienia, powiadomienia i zgody Gminy. Wnioskodawca nie 
może zamontować  w  instalacji  c.o.  innego,  w  tym  również  dodatkowego,  źródła  ciepła  
bez  zgody Gminy. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  z 
art. 233 § l kodeksu karnego. 

 
 

......................................... 
podpis Wnioskodawcy 

 
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie  

Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym przy ul. Kolejowej 29; 56-120 Brzeg Dolny  


