
Instrukcja wypełniania wniosku 
 
Część I. Punkty 1-5 Należy wpisać swoje dane pamiętając, że można podać inny adres do 
korespondencji niż adres zamieszkania.  
Wnioskodawca ma obowiązek do zgłoszenia  Gminie  każdej  zmiany  swoich  danych osobowych  
w tym również numeru telefonu kontaktowego w formie pisemnej. Niezgłoszenie zmiany  swoich   
aktualnych  danych  osobowych  może  uniemożliwić dokonanie  weryfikacji wniosku. 
Część II. Punkty 1-5 Należy wpisać dane pełnomocnika (jeśli dotyczy) pamiętając, że można podać 
jego inny adres do korespondencji niż adres zamieszkania. Jeśli pełnomocnik nie został wyznaczony 
wszędzie należy wstawić kreski lub wpisać nie dotyczy. 
W przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz 
z niniejszym wnioskiem pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 
w wysokości 17 zł – płatne na rachunek Gminy Brzeg Dolny ( nr konta podany został na druku nr 2-  
wzór pełnomocnictwa). Opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie ponosi się, gdy pełnomocnikiem 
jest członek rodziny tj.: mąż, żona, syn, córka, ojciec i matka. 
Część III. Punkty 1-4 
W tych punktach należy podać dokładny adres domu/mieszkania, w którym likwidowane będzie/było 
nieekologiczne źródło ciepła. Należy określić rodzaj nieruchomości  oraz tytuł prawny do 
nieruchomości.  
WAŻNE!!! Jeżeli w punkcie 4 udzielono odpowiedzi twierdzącej tj.: TAK zadanie nie zostanie 
objęte dofinansowaniem.  
Część IV. Punkty 1-2 
W tej części wniosku należy podać przedział czasowy realizacji zadania. Faktyczną datę rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji zadania podajemy w przypadku zadania już zrealizowanego natomiast 
planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia zadania podajemy wówczas kiedy dopiero przygotowujemy 
się do realizacji zadania. 
Część V. Punkty 1-2  
W tych punktach należy podać dane dotyczące istniejącego lub zlikwidowanego źródła ciepła. Należy 
określić m.in. rodzaj źródła ciepła i liczbę pieców, kotłowni planowanych do likwidacji lub już 
zlikwidowanych.  
Część V. Punkty 3-5 
W tych punktach należy podać dane dotyczące nowego źródła ciepła tj.: moc, rodzaj instalacji 
grzewczej oraz szacunkowy koszt realizacji całego zadania. 
Część V. Punkt 6 
W punkcie tym należy udzielić informacji na temat źródła ciepła pozostawionego po odcięciu od 
przewodu kominowego poprzez wybór odpowiedniej odpowiedzi.  
UWAGA!!! Jeżeli w danym domu znajduje się kominek, który jest źródłem ciepła to zgodnie ze 
stanowiskiem WFOŚiGW on również powinien zostać odłączony od przewodu kominowego. Zgodnie z 
zapisami Programu Priorytetowego Ograniczenie Niskiej Emisji (PONE) na Obszarze Województwa 
Dolnośląskiego w przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania 
dofinansowaniem jest LIKWIDACJA WSZYSTKICH DOTYCHCZSOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA w 
nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem: 

• wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, 
• pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, 
• pieców objętych ochroną konserwatorską. 

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego. 
Część VI.  To wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.  
Część VII.  Są to głównie oświadczenia, zgody i zobowiązania Wnioskodawcy. Konieczne jest jednak 
określenie w punkcie nr pięć, czy jest się podatnikiem podatku VAT i czy z tego tytułu przysługuje 
odliczenie podatku VAT.  
 
Uwagi końcowe: 
Dofinansowanie wniosków jest uzależnione od pozyskania przez Gminę pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu 
Priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". 


