Załącznik 1 do Uchwały Nr VII/74/VI/2019
Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 r.

WNIOSEK
o udzielenie w ……………. roku
dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego na likwidację źródeł niskiej emisji
i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi dla Wnioskodawcy niebędącego przedsiębiorcą
UWAGA!
Należy wypełnić wszystkie pola we wniosku. Pola, które nie dotyczą Wnioskodawcy, muszą zawierać adnotację
„nie dotyczy” lub „nd”.
Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

Część A Dane Identyfikacyjne Wnioskodawcy
I.
1.

Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko Wnioskodawcy

..................................................................................................................................................................
2.

Nr PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Telefon do kontaktu.........................................................................................................................

4.

Adres zamieszkania (miejscowość/kod pocztowy/ulica/nr domu/nr lokalu)

..................................................................................................................................................................
5.

Adres do korespondencji – (miejscowość/kod pocztowy/ulica/nr domu/nr lokalu)

..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.

II.
1.

Tytuł prawny do nieruchomości:


własność,



współwłasność (w tym małżeńska współwłasność majątkowa),



wspólnota mieszkaniowa.

Dane pełnomocnika Wnioskodawcy 1)*:
Imię i nazwisko pełnomocnika

...................................................................................................................................................................
2.

Nr PESEL……………………………….……………………………………………………………………………………………………….

3.

Telefon i email do kontaktu ………………………………………………………………………………………………………….

1)

W przypadku wskazania pełnomocnika Wnioskodawca winien przedłożyć wraz z niniejszym wnioskiem również
pełnomocnictwo (wzory odpowiednich pełnomocnictw do reprezentowania osoby fizycznej, wspólnoty mieszkaniowej lub
osoby prawnej zamieszczone zostały w załączniku nr 4 do uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi) i oryginał
dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Część B Dane planowanego zadania
III.

Miejsce zmiany systemu ogrzewania:

1.

Adres:

miejscowość: ……………………………………………….., kod pocztowy: …………………………………………..……………..,
ulica: ………………………………………………………..…………….., nr domu/ nr lokalu…………………………………………,
nr działki ……………………………………… obręb ewidencyjny ………………….……………………….……………………….,
gmina:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
nr księgi wieczystej lokalu…………………………………………………..
2. Parametry dotyczące lokalu:
Powierzchnia ogrzewana lokalu [m2] ………………………………………….
Ilość
urządzeń
grzewczych
na
paliwo
stałe
zainstalowanych
kotłów ……… szt./pieców…………..szt./palenisk-kominków……………….szt.
Planowana do likwidacji liczba źródeł na paliwo stałe
[szt.]
Kotłów c.o./Pieców/Palenisk-kominków

w lokalu:

Ilość paliwa stałego zużywana
w ciągu roku
Węgiel
Biomasa
[tony/rok]
[tony/rok lub m3/rok]

3. Rodzaj planowanej zmiany systemu ogrzewania:
 podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 ogrzewanie gazowe,
 ogrzewanie olejowe,
 ogrzewanie elektryczne,
 pompa ciepła,
 ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe,
niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie,
spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – z uwagi na brak możliwości technicznych
podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz gazowej.
Planowana wartość kosztów kwalifikowanych zadania
przypadających na lokal [zł]
(koszty netto – bez podatku VAT)

Planowana moc
instalowanego
urządzenia
[kW]

Planowana ilość paliwa stałego zużywanego
po zmianie
Węgiel
Biomasa
[tony/rok]
[tony/rok lub m3/rok]

W przypadku zmiany na pompę ciepła należy wskazać rodzaj pompy – ……………………………………………….
- dla eksploatacji ww. pompy ciepła konieczne jest wykonanie otworów wiertniczych na potrzeby
wykorzystania ciepła Ziemi o głębokości przekraczającej 30 m każdy……………..(wpisać TAK lub NIE)
- dla eksploatacji ww. pompy ciepła konieczne jest wykonanie studni do ujmowania wód podziemnych
o głębokości przekraczającej 30 m……………… (wpisać TAK lub NIE)

IV.

Planowany termin wykonania zmiany systemu ogrzewania:
•

data rozpoczęcia realizacji zadania ………………….………

•

data zakończenia realizacji zadania ………………….………,
ale nie później niż do 31 października danego roku kalendarzowego, na który złożono wniosek
(jeżeli termin ten kończy się w sobotę, niedzielę lub święto, wówczas formularz rozliczenia
dotacji należy złożyć najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po ww. terminie).

Część C Dokumenty, oświadczenia
V.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu niniejszego wniosku:

•

•
•

•

•

VI.





Wykaz kserokopii dokumentów, wymaganych przy składaniu niniejszego wniosku (oryginały
dokumentów wraz z dowodem osobistym Wnioskodawca zobowiązany jest okazać przed
podpisaniem umowy o udzielenie dotacji):
dokument potwierdzający prawo własności lub współwłasności lokalu, którego dotyczy
wniosek w postaci aktu notarialnego, wyciągu z ksiąg wieczystych lub wypisu z rejestru
gruntów i budynków. Dokument ten winien ujawniać budynek/lokal którego dotyczy
przedmiotowy wniosek;
w przypadku gdy Wnioskodawca jest współwłaścicielem lokalu, którego dotyczy wniosek zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu na realizację opisanej we wniosku zmiany systemu
ogrzewania i na zawarcie z Powiatem Poznańskim umowy o udzielenie dotacji na ten cel;
w przypadku wspólnoty mieszkaniowej o liczbie lokali większej niż 7 (zobowiązanej do podjęcia
uchwały o wyborze zarządu zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1944 o własności lokali) –
uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na realizację opisanej we wniosku zmiany systemu
ogrzewania oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawarcia z Powiatem Poznańskim
umowy o udzielenie dotacji na ten cel;
w przypadku wspólnoty mieszkaniowej o liczbie lokali nie większej niż 7 (niezobowiązanej do
podjęcia uchwały o wyborze zarządu, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1944 o własności
lokali) - zgoda wszystkich właścicieli lokali na realizację opisanej we wniosku zmiany systemu
ogrzewania i zawarcie z Powiatem Poznańskim umowy o udzielenie dotacji na ten cel, zgodnie
z art. 199 ustawy Kodeks cywilny;
dokument potwierdzający możliwość zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła,
gazu lub energii elektrycznej:
− dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej - warunki przyłączenia;
− dla ogrzewania gazowego – opinia kominiarska o możliwości podłączenia ogrzewania
gazowego i aktualne warunki przyłączenia do sieci gazowej wskazujące na możliwość
podłączenia do instalacji gazowej kotła/ pieca (ważne dwa lata), a w przypadku likwidacji
kotła na paliwo stałe i zamianę starego pieca gazowego na nowy piec gazowy
o takiej samej mocy cieplnej należy przedstawić obowiązującą umowę na dostarczenie gazu
oraz opinię kominiarską o możliwości podłączenia nowego kotła;
− dla ogrzewania elektrycznego – aktualne warunki przyłączenia do sieci elektrycznej
z uwzględnieniem zapotrzebowania energetycznego na cele grzewcze (ważne dwa lata);
− dla ogrzewania za pomocą gruntowej pompy ciepła, jeżeli wykonuje się otwory o głębokości
powyżej 30 m – potwierdzenie dokonania zgłoszenia staroście projektu robót
geologicznych, do którego nie wniesiono sprzeciwu;
− dla ogrzewania za pomocą wodnej pompy ciepła, jeżeli konieczne jest wykonanie studni do
ujmowania wód podziemnych o głębokości powyżej 30 m – pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urządzenia wodnego.
Wykaz dokumentów, które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć w przypadku
pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku - po wykonaniu zadania zgodnie z umową
o udzielenie dotacji celowej:
Dla potwierdzenia wykonania zadania i poniesionych kosztów Wnioskodawca przedstawi
niżej wymienione dokumenty, w których potwierdzone zostanie, że zadanie zostało wykonane
w planowanym terminie oraz wskazany zostanie zakres wykonanych prac i osiągniętych
parametrów, tj.:
w przypadku ogrzewania gazowego komplet następujących dokumentów:
pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej,
opinia kominiarska o prawidłowości podłączenia urządzenia,
protokół wykonania próby szczelności instalacji gazowej wraz z zamontowanym nowym
kotłem gazowym podpisany przez instalatora,



w przypadku ogrzewania na paliwo stałe:
zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji
Europejskiej EU 2015/1189, wystawione przez jednostkę notyfikowaną lub laboratorium
notyfikowane,
protokół rozruchu i uruchomienia nowego urządzenia grzewczego podpisany przez instalatora



w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:
protokół odbioru instalacji podpisany przez dostarczającego ciepło,








w przypadku ogrzewania elektrycznego:
protokół z kontroli technicznej i odbioru elektrycznej instalacji grzewczej podpisany przez
instalatora,
w przypadku ogrzewania olejowego i pompy ciepła:
protokół rozruchu i uruchomienia nowego urządzenia grzewczego podpisany przez instalatora,
dla wszystkich rodzajów systemów ogrzewania:
- oryginały faktur, faktur VAT lub rachunków prawidłowo wystawionych na Dotowanego,
(faktury VAT winny zawierać wyodrębnione wartości netto dla każdej pozycji i dla wartości
całkowitej),
- w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na rachunku,
fakturze lub fakturze VAT - dodatkowo odrębne zestawienie z wyszczególnieniem kosztów
wchodzących w skład całej kwoty ujętej na rachunku, fakturze lub fakturze VAT,
sporządzone przez wystawcę,
- dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za ww. faktury i rachunki.

(Data)

(Podpis wnioskodawcy)

*) dane wymagane, jeżeli dotyczy

VII.

OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że
1.

2.

Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym

……………………………..

…………………………………..

(data)

(podpis)

Oświadczam, że lokal którego dotyczy wniosek nie jest w całości lub części wykorzystywany
do celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie w rozumieniu
unijnego prawa konkurencji.

……………………………..

…………………………………..

(data)

(podpis)

3.

4.

5.

6.

7.

Oświadczam, że lokal którego dotyczy wniosek został oddany do użytkowania zgodnie z
przepisami prawa.

……………………………..

…………………………………..

(data)

(podpis)

Zapoznałem/zapoznałam się z treścią uchwały Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Poznańskiego na likwidację źródeł niskiej emisji
i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

……………………………..

…………………………………..

(data)

(podpis)

Znana mi jest kwalifikowalność kosztów, o której mowa w § 5 uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Poznańskiego na likwidację
źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi.

……………………………..

…………………………………..

(data)

(podpis)

Oświadczam, że dotacja celowa ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Poznańskiego na
likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi w lokalu, którego
dotyczy wniosek, nie będzie służyć pokryciu wydatków przeznaczonych na ten sam cel z innych
bezzwrotnych źródeł finansowania (nie zachodzi podwójne finansowanie).

……………………………..

…………………………………..

(data)

(podpis)

W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Powiatu Poznańskiego, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

……………………………..

…………………………………..

(data)

(podpis)

