WNIOSEK
o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kluczbork
na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
w ………. roku.
Nr umowy: OŚ………………………..………. Data zawarcia umowy: ………………...………
I. DANE BENEFICJENTA
1. Nazwisko, imię:
…………………………………………………………....……………………………………….
PESEL: ……………………….…………………… Telefon: .……..……………....……………
Nr dowodu osobistego/przez kogo wydany: …………...………………………………………….
Adres zamieszkania:
Miejscowość: ……………………………….………………... Kod pocztowy: ….....………..…
Ulica: ……………………………………………..…………… Nr domu/Nr lokalu: ….……..…
2. Nazwisko, imię:
………………………………………………………….……...………………………………….
PESEL: ……………………….…………….…… Telefon: .………………..……..……………
Nr dowodu osobistego/przez kogo wydany: …………………………………...………………….
Adres zamieszkania:
Miejscowość: ……………………………….………………... Kod pocztowy: …...………....…
Ulica: ……………………………………………..…………… Nr domu/Nr lokalu: ….….....…
3. Adres do korespondencji:
Miejscowość: ……………………………….………………... Kod pocztowy: ……..………..…
Ulica: ……………………………………………..………….. Nr domu/Nr lokalu: ……….….…
II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ BENEFICJENTA (PEŁNOMOCNIKA)
Nazwisko i imię osoby reprezentującej beneficjenta w postępowaniu o rozliczenie dotacji:
…………………………………….…………………......................................................................
PESEL: …………………………………….…… Telefon: .…....…………….……..……………
Nr dowodu osobistego/przez kogo wydany: ……………………………………...……………….
Adres zamieszkania: ………………………………………………….……………..…….……...
……………………………………………………………………………………..…...…………
III. LOKALIZACJA WYKONANEGO ZADANIA:
Adres:
Miejscowość: …………..…………………….. Kod pocztowy: …………………………………
Ulica: …………………………………………. Nr domu/Nr lokalu: …………………………....
Obręb: ………………………………………… Nr działki: ……………………………………..
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VI. ZGŁASZAM ZAKOŃCZENIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA:
A -  modernizacji (wymianie) ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne obejmującej
trwałą likwidację źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na proekologiczne urządzenia
grzewcze w lokalu/budynku mieszkalnym:
1. Rodzaj zainstalowanego urządzenia grzewczego:
 kocioł elektryczny;
 kocioł olejowy;
 kocioł gazowy;
 automatyczny kocioł c.o. opalany biomasą, bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa;
 kocioł c.o. na paliwo stałe, spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem
granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń
z automatycznym sposobem zasilania paliwem;
 pompa ciepła;
 dynamiczne piece akumulacyjne;
 panele elektryczne;
 przyłączenie do sieci ciepłowniczej dostarczającej energię cieplną z centralnej kotłowni
na terenie Miasta Kluczborka.
2. Moc zainstalowanego nowego urządzenia grzewczego: ……………… kW
3. Moc grzewcza zainstalowanej nowej pompy ciepła: ………………………..…… kW
4. Powierzchnia lokalu/budynku faktycznie ogrzewana zlikwidowanymi źródłami ciepła
opalanymi węglem lub koksem: ……..……………. m2.
5. Liczba trwale zlikwidowanych źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem ………… szt.
B -  instalacji kolektorów słonecznych jako instalacji wspomagającej ekologiczny system
centralnego ogrzewania w lokalu/budynku mieszkalnym:
1. Powierzchnia apertury zainstalowanego kolektora słonecznego: …………………….....… m2
2. Oświadczam, że posiadam proekologiczny system ogrzewania tj.:
 kocioł elektryczny;
 kocioł olejowy;
 kocioł gazowy;
 automatyczny kocioł c.o. opalany biomasą, bez możliwości spalania innych rodzajów paliwa;
 kocioł c.o. na paliwo stałe, spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą;
 pompę ciepła;
 dynamiczne piece akumulacyjne;
 panele elektryczne;
 przyłączenie do sieci ciepłowniczej dostarczającej energię cieplną z centralnej kotłowni
na terenie Miasta Kluczborka.
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V. KOSZT ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM
1. Cena zakupu urządzenia grzewczego (brutto): ………………….. zł
2. Kwota dotacji określona w umowie: …………………… zł
3. Kwota dotacji wynikająca z poniesionych kosztów: …………………… zł*
*

Kwota wynosząca 40% ceny brutto zakupu urządzeń, jednak nie więcej niż 2.000,00 zł. W przypadku wniosków zbiorczych na
przyłączenie do sieci ciepłowniczej - 40% wartości zabudowy węzła cieplnego lub niskoparametrowej instalacji odbiorczej, jednak
nie więcej niż 5.000,00 zł.

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, które beneficjent dołącza do wniosku o wypłatę i rozliczenie
dotacji (kserokopie):
 imienna faktura/rachunek za zakup urządzenia grzewczego wystawiona na beneficjenta
nr …………………………………, z dnia…………………………
 imienna faktura/rachunek za zabudowę węzła cieplnego lub niskoparametrowej instalacji
odbiorczej wystawiona na beneficjenta
nr …………………………………, z dnia…………………………
 specyfikacja do faktury/rachunku na zakup urządzenia wraz z jego montażem, sporządzona
przez wykonawcę i przez niego podpisana, z wyodrębnieniem poniesionych kosztów, w tym
określeniem ceny zakupu urządzenia grzewczego (brutto);
 opinia zakładu kominiarskiego z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych, w przypadku
urządzeń na paliwo stałe, olejowe, gazowe lub biomasę;
 umowa sprzedaży ciepła, w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej;
 protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji sporządzony przez instalatora
z uprawnieniami (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień), w przypadku ogrzewania
gazowego;
 umowa z dostawcą gazu, w przypadku ogrzewania gazowego;
 protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień),
w przypadku ogrzewania olejowego i elektrycznego;
 dokumenty poświadczające, spełnienie minimum standardu emisyjnego zgodnego
z 5 klasą: certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym
sposobem zasilania paliwem, wydany przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej/certyfikującej w Europie,
będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA,
w przypadku urządzeń na paliwo stałe;
 karta gwarancyjna z poświadczeniem montażu przez uprawnionego instalatora (pieczątka
z numerem uprawnień lub kopia uprawnień), w przypadku zastosowania dynamicznych pieców
akumulacyjnych i paneli elektrycznych;
 pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (jeżeli jest wymagane);
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IX. Oświadczam/-y, że:
1. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi m.in.
ustawą Prawo budowlane.
2. Wnioskowana przeze mnie/przez nas dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi
pomocy publicznej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.
W przypadku pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: rodo@kluczbork.pl.
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku i będą udostępniane organom publicznym na
podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 27 kwietnia 2004r. Prawo ochrony środowiska oraz uchwała
Nr V/88/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i
rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz ich poprawiania. W przypadku
gdy Pani/Pan uważa, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem służy prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy dotacji, a ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości pozyskania przedmiotowej dotacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy oraz w okresie niezbędnym do ustalenia,
dochodzenia bądź obrony roszczeń.
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji warunkującym
wypłatę dotacji.
 zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole

…………………………………………………………….…..
…………………………………………………………….…..
…………………………………………………………….…..
Data i czytelny podpis beneficjenta/-ów
lub osoby reprezentującej beneficjenta
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