
Załącznik nr 1  

do Regulaminu określającego zasady udzielania  
i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska  

na realizację przedsięwzięć związanych  

z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska 

 

………….………………………………...  
                                                                                                                  (miejscowość, data)  

 

                         

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji  

na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska  

1. Dane Wnioskodawcy – Inwestora:  

Imię i Nazwisko ……………………..………............................................................................................................ 

Adres zamieszkania: 

ulica ……………………………………………………………………………........................................................ 

Nr domu/ lokalu ……………......................................................................................................... ............................ 

Kod pocztowy………...............................… miejscowość……………………………………………………….… 

Telefon kontaktowy ………………………….……… e-mail…………………………..………………………….   

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………... 

NIP (nie dotyczy osób fizycznych)..….…………………………………………………………………….………. 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

a) Przedsięwzięcie będzie realizowane w budynku o nr księgi wieczystej ………………………………….……... 

położonym na działce nr ……………….,w miejscowości ….………………....………………………..                                                          

……………………………………………………………. kod pocztowy…………………………………………. 

3. Rodzaj istniejącego źródła ciepła (rodzaj opału): ………………….………………...…................................. 

Rok produkcji kotła : ….…….…….…., Moc kotła: ………...……….......kW, Ilość zużywanego opału (sezon 

grzewczy): …………………..……………………………………………………………...………………………. 

Źródło ciepła służy do przygotowania ciepłej wody: tak/nie*. 

Jeżeli nie, podać sposób podgrzewania wody: energia elektryczna/gaz/inne…………………...…*  

4. Rodzaj planowanego źródła ciepła: 

o kocioł gazowy kondensacyjny,  

o kocioł olejowy kondensacyjny,  

o kocioł na pellet drzewny, 

o piece zasilane prądem elektrycznym,  

o pompa ciepła. 

 

5. Informacja czy udzielona pomoc stanowić będzie pomoc publiczną: 

 

Udzielona pomoc będzie / nie będzie stanowić pomocy publicznej* 

 

 

 

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

(czytelny podpis) 



*niepotrzebne skreślić 
 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałem się z treścią Regulaminu określającego zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem 

niskiej emisji na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. 

2. Budynek został oddany do użytkowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami).  

3. Posiadam tytuł prawny do lokalu/budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Nowa Wieś Lęborska, 

zgodnie z oświadczeniem, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.  

4. Zobowiązuję się do przygotowania kotłowni do wymiany źródła ciepła na własny koszt, zgodnie z 

opiniami: kominiarską i instalacyjno-budowlaną. 

5. Oświadczam, że lokal/budynek mieszkalny lub użytkowy, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, 

posiada zainstalowane w źródło/a ciepła na paliwo stałe nie spełniające wymagań 5 klasy według normy 

przenoszącej normę europejską EN 303-5. 

6. Nowe źródło ciepła będzie podstawowym źródłem ciepła budynku.  

7. Oświadczam, że złożone załączniki oraz dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

8. Upoważniam pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska do sporządzenia kserokopii wszelkich 

dokumentów dotyczących mojego udziału w Programie.  

9. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną – dotacje, dostępną w BIP w zakładce ochrona danych 

osobowych. 

 

 

 

 

                                                           

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

(czytelny podpis) 

 

 

 

Załączam:  

1) Oświadczenie - Załącznik nr 2 do Regulaminu;  

2) Dokumentację fotograficzną: co najmniej 1 zdjęcie (w formie papierowej) likwidowanego źródła ciepła; 

3) Zgoda na realizację zadania (o ile jest wymagana) - Załącznik nr 3 do Regulaminu;  

4) Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu (jeżeli dotyczy); 

5) Zaświadczenie o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, 

otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeżeli dotyczy); 

6)  Formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego ze 

wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się po pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn 

zm.), (jeżeli dotyczy),  

 

Wypełnienie i podpisanie wniosku jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji w ramach Programu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

do Regulaminu określającego zasady udzielania  
i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska  

na realizację przedsięwzięć związanych  

z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska 

 

………….………………………………...  
                                                                                                                  (miejscowość, data)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku posiadam tytuł prawny do lokalu/budynku objętego wnioskiem 

wynikający z prawa (właściwe zaznaczyć i jeśli dotyczy – wypełnić):  

o własności,  

o współwłasności (wymagane wskazanie współwłaścicieli oraz skazanie udziałów we współwłasności i 

złożenie załącznika nr 3), 

o użytkowania wieczystego,  

o najmu (wymagane przedłożenie zgody na realizacje zadania - załącznik nr 3),  

o użytkowania (wymagane przedłożenie zgody na realizacje zadania - załącznik nr 3), 

o inny (jaki) …………………………………………………………….…………………………………...  

Lokal mieszkalny zlokalizowany jest w miejscowości  

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

 

 

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

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* zaznaczyć właściwe 



Załącznik nr 3  

do Regulaminu określającego zasady udzielania  
i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska  

na realizację przedsięwzięć związanych  

z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska 

 

………….………………………………...  
                                                                                                                  (miejscowość, data)  

                                                               

 

 

 
……..………………………………………  

(imię i nazwisko) 

 

….……………………………………….…  

………………………………..……….….  

(adres)  

 

……………………………………..……..  

(PESEL)  

 

ZGODA NA REALIZACJĘ ZADANIA 

Jako właściciel / współwłaściciel w udziale …............/ współużytkownik wieczysty / współużytkownik/ 

współnajemca/zarządca/administrator* działki nr…………………………………………… położonej w 

………………………………………………. przy ul. ………………………………..., wyrażam zgodę na 

realizację zadania – wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła przez 

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

na wskazanej wyżej nieruchomości, zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu. Wyrażam również zgodę 

na wykonywanie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy dotacji. Zapoznałam/em się z klauzulą 

informacyjną o przetwarzaniu moich danych osobowych.  

 

 

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

(czytelny podpis osoby upoważnionej do udzielenia zgody) 

  

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 



 

Załącznik nr 4  
do Regulaminu określającego zasady udzielania  

i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska  

na realizację przedsięwzięć związanych  
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska 

 

 

………….………………………………...  
                                                                                                                  (miejscowość, data)  

 

WNIOSEK O ROLICZENIE DOTACJI 

 
Informuję, iż w dniu….……………………………………………………… zakończono prace związane z 

realizacją zadania, w ramach realizacji przedsięwzięcia związanego z ograniczeniem niskiej emisji na terenie 

Gminy Nowa Wieś Lęborska obejmujące: ………………………………………………………………………..w 

budynku/lokalu w  (miejscowość) ………………………………………………………………….………………. 

przy ul. ………….…………………………………………………………………………………………………... 

NR I DATA UMOWY: 

Umowa nr………………………………………… z dnia ………………………………………………………… 

DANE RACHUNKU BANKOWEGO NA KTÓRE MA BYĆ PRZEKAZANA DOTACJA: 

Właściciel konta bankowego:………………………………………………………………………………………. 

Nazwa banku, do którego ma być przekazane dofinansowanie:  

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

Nr rachunku bankowego:  

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

 

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

(czytelny podpis) 

 

 

 

 

Do wniosku dołącza się załączniki:  

1) fakturę VAT/rachunek za zakup nowego źródła ciepła, wskazujące wnioskodawcę, jako nabywcę wraz z 

potwierdzeniem realizacji zapłaty; 
2) w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe - opinię zakładu kominiarskiego 

w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego; 
3) w przypadku ogrzewania na gaz - umowy na dostarczenie gazu do celów grzewczych; 
4) w przypadku ogrzewania na pellet - kserokopia certyfikatu lub sprawozdania z przeprowadzonych badań 

potwierdzających, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN- 

EN 303-5:2012, wydanych przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację; 
5) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, (jeżeli jest wymagane); 

6) zaświadczenie kominiarskie (opinia kominiarska) o trwałym wyłączeniu z eksploatacji pozostawionych 

źródeł ciepła na paliwo stałe poprzez odłączenie od instalacji kominowej i zamurowanie wlotów 

kominowych i palenisk, ze wskazaniem danych dot. źródeł ciepła i ich łącznej liczby. 

 



 

Załącznik nr 5 
do Regulaminu określającego zasady udzielania  

i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska  

na realizację przedsięwzięć związanych  
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska 

 

 

………….………………………………...  
                                                                                                                  (miejscowość, data)  

 

 
Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. 

Data odbioru: ……………………………………….  

1. Informacje dotyczące Inwestora:  

Imię i nazwisko właściciela budynku: ………………..……………………………………………..……………… 

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

2. Informacje dotyczące Wykonawcy:  

Nazwa firmy: 

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

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

3. Podstawa wykonania prac: Umowa nr ………………..………… zawarta w dniu: ……………………………. 

4. Zakres wykonywanych prac, podlegających odbiorowi:  

4.1. Zdemontowano przeznaczony do likwidacji kocioł 

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

4.2.Zainstalowano źródło ciepła: 

……………………………………………………….…………………………………………………... producent 

………………….……………………model ……………….…..…………………………………..…..………….. 

 o mocy …………..… kW.  

4.2.1. Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródła ciepła,  

4.2.2. Przeszkolono Inwestora w zakresie konserwacji i obsługi źródła ciepła.  

5. Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-ruchową, karty serwisowe i gwarancyjne zabudowanych 

urządzeń.  

6. Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie stwierdzają, że dotychczasowe źródło ciepła zostało zlikwidowane, 

a wykonane prace modernizacyjne wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i normami oraz uzgodnionym zakresem i zawartą umową. 

 

 

 

 ……………………………...                                                                …………………………..……..       
               Wnioskodawca                                                                                                  Wykonawca                                   


