
                 

                Załącznik nr 2 do Regulaminu  

Wolbrom, dnia...............................   

WNIOSEK  

o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła 

1. Dane Wnioskodawcy:    

Imię i nazwisko .................................................................................................................................   
Adres zamieszkania .......................................................................................................... .................   

Numer i seria dowodu osobistego, PESEL........................................../..............................................   

Telefon kontaktowy / Adres e-mail...................................................../................................................  

Nr rachunku Wnioskodawcy, na który ma zostać wpłacone Dofinansowanie:  

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

2. Dane dotyczące nieruchomości, w której planuje się wymianę źródła ciepła:   

Adres inwestycji …….......................................................................................................................  

Nr działki ………………………………………………………………………………………….. 

Nr księgi wieczystej ……………………………………………………………………………….. 

Określenie tytułu prawnego do Nieruchomości ……………………………………………………. 

3. Dane dotyczące wymiany: 

 

Rodzaj i moc Starego źródła ciepła .......................................................................................... ..........  

Rodzaj planowanego do zainstalowania Nowego źródła ciepła (niepotrzebne skreślić): 

a. Na paliwa gazowe (jakie?)  …………………………………………………………….. 

b. Na paliwa stałe (jakie?) …………………………………………………………….. 

Planowana moc Nowego źródła ciepła …………………………………………………………….. 

Termin realizacji Inwestycji (rok) …………………………………………………………………. 

4. Składając niniejszy wniosek oświadczam, że: 
 

1. Zapoznałem się z Regulaminem oraz akceptuję jego postanowienia. 
 

 

 

 
…………………………..….…………….. 
         (czytelny podpis Wnioskodawcy)  

 

Załączniki do wniosku: 

1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do Nieruchomości (w przypadku elektronicznej księgi wieczystej wystarczające 
jest wskazanie numeru elektronicznej księgi wieczystej) lub inny akt notarialny potwierdzający tytuł prawny do 
Nieruchomości lub jego kopię, 

2) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu – jeśli dotyczy. 

      



 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

................................................................    Wolbrom, dnia ......................................  

 (imię i nazwisko)  

 ................................................................   

................................................................             

(adres zamieszkania)  

 

OŚWIADCZENIE 

Właściciela/Współwłaściciela*
 Nieruchomości o udzieleniu zgody na realizację Inwestycji oraz 

o posiadaniu wiedzy co do rodzaju planowanych prac 

 

Niniejszym oświadczam, że będąc Właścicielem/Współwłaścicielem*
 Nieruchomości 

położonej w Gminie Wolbrom, adres: 
…………………...…………………………..............................................., wyrażam zgodę na 
realizację Inwestycji przez Pana/Panią*

 (imię, nazwisko) 
………………………………………………………, ubiegającego/ej się o Dotację na 
wymianę Starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, na Nowe źródło ciepła, spełniające 
wymagania ekoprojektu wykorzystujące paliwo: gazowe/biomasę/stałe/*

inne: 

…………………………………………….. Posiadam wszelką wiedzę odnośnie rodzaju 
wyżej wymienionych planowanych prac. 

                                    

Zapoznałem/am się z Regulaminem określającym zasady udzielania Dotacji z budżetu Gminy 
na realizację wyżej wymienionego Projektu. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie 
Dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w Nieruchomości 
mieszkalnej będącej moją współwłasnością w całości na rzecz Pani/Pana: 
 

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

 

    

Wolbrom, dnia  ...............................        

  

       

 

…………………………………………… 

      (czytelny podpis Wnioskodawcy) 



 

Załącznik nr 4 do Regulaminu  
 

Wolbrom, dn. ………………………. 
 

 

WNIOSEK 

o wypłatę Dotacji 
 

 

1) INFORMACJE O WYKONANEJ INWESTYCJI:  

Imię i nazwisko: …………………………………..…………….……………………………………… 

Adres Inwestycji: …………………………………..…………………………………………………… 

Data i Nr zawartej Umowy ……………………………………………………………………………… 

2) CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:  

1. Moc zainstalowanego ogrzewania ………………………………………………… kW  

2. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania (zaznaczyć właściwą odpowiedź): 

 gazowe,  na paliwa stałe spełniające wymagania ekoprojektu,  na biomasę spełniające 
wymagania ekoprojektu,  inne: …………………………………………………….. 

3) KOSZTY PONIESIONE NA REALZACJĘ INWESTYCJI  

…..…………………….. zł, (słownie:.........................................................................................) - brutto  

4) TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA  

1. Data rozpoczęcia ……………………………… 2. Data zakończenia ……………………………… 

3. Niniejszy wniosek należy złożyć w terminie zgodnym z Umową. 

 

 



5) WYKAZ DOKUMENTÓW (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii), 
których złożenie, zgodnie z Regulaminem, jest wymagane wraz z niniejszym 
wnioskiem: 

a) dokument potwierdzający trwałą likwidację Starego źródła ciepła (protokół 
likwidacji, karta przekazania odpadu), 

b) oryginał prawidłowo wystawionych przez wykonawcę robót faktur lub rachunków 
za demontaż (likwidację) Starego źródła ciepła i/lub montaż Nowego źródła ciepła 
i/lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania 
zawierających w szczególności: 

a. datę dokonania sprzedaży i wystawienia faktury VAT/rachunku w terminie 

realizacji zadania określonym w Umowie, 

b. adres odbiorcy/nabywcy faktury VAT/rachunku zgodny z adresem Inwestora 

wykazanym w Umowie, 

c. nazwę usługi wykonanej w ramach zadania zrealizowanego zgodnie z zapisem 
Umowy ze wskazaniem jego lokalizacji, o ile lokalizacja ta różni się od adresu 
Inwestora wykazanego w Umowie, 

d. wartość (brutto/netto) obejmującą koszty inwestycyjne konieczne do realizacji 
zadania, jeśli faktury/rachunki nie zawierają szczegółowej kalkulacji 
poniesionych kosztów, Inwestor załącza dodatkowo odrębny dokument 
potwierdzony przez Wykonawcę i Inwestora zawierający kalkulację 
poniesionych kosztów (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych), 

e. potwierdzenie zapłaty za zrealizowaną inwestycję. 

c) dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z atestem (jeśli dotyczy) – 

certyfikatem potwierdzającym spełnienie przez Nowe źródło ciepła (kocioł) 
wymagań określonych w Regulaminie. 

d) dokument potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję (tylko w 
przypadku braku potwierdzenia na fakturze lub rachunku) 

e) protokół końcowego odbioru technicznego (załącznik nr . 
 

 

 

 

 

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

                      (czytelny podpis Inwestora) 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do Regulaminu  

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO 

Spisany w dniu: ……………………………. r. w budynku Inwestora, data odbioru ………………………….. r. 
 

1. Informacje dotyczące Inwestora: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….Telefon………………………………… 

Adres Inwestycji: ………………………………….…………………………….………………………………. 
 

2. Informacje dotyczące Wykonawcy robót:  

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………… 

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu: ...........................................................  

 

3. Podstawa wykonania prac: Umowa Nr ......................................., zawarta w dniu: ....................................... 

4. Zakres wykonanych prac podlegających odbiorowi: 

4.2. Zainstalowano następujące Nowe źródło ciepła: 

Rodzaj / nazwa: ……………………………………… /………….………………………………............... 

Producent: .…........................................................................................................., szt.: …... moc: …… kW  

4.2.1. Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródło ciepła, (TAK / NIE).* 

4.2.2. Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi źródła ciepła, (TAK / NIE).* 

   4.3. Zmodernizowano instalację c.o. / c. w. u w zakresie (krótki opis):  
 

.....................................................................................................................................................................................  

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

4.4. Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi instalacji c.o., (TAK / NIE )* 
Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań 
ekoprojektu, karty serwisowe i gwarancyjne zabudowanych urządzeń, inne: ……………………………………... 

……………………………………………………………..……………………………………….. (TAK / NIE)* 

5. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że Stare źródło ciepła zostało trwale zlikwidowane, a 
prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem i zawartą Umową, Regulaminem i 
przepisami prawa budowlanego.  

 

 

 ……………………………………………………    …………………………………………………… 

     podpis Inwestora                           podpis i pieczątka Wykonawcy 

 

 

 

 

 


