Nowa Ruda, dnia .......................

Urząd Miejski w Nowej Rudzie
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z
ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Zadanie:
□ – rozpoczęte
□ – zakończone
(zaznaczyć właściwe)

I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwisko, imię/ nazwa (właściciela/najemcy/dzierżawcy* nieruchomości)
........................……………...................................................................................................................................
........................................……………...................................................................................................................
.......................................................……………....................................................................................................
2. PESEL ……………………..…………………… Seria dowodu osobistego…………………….………...*)
NIP …………………………………..……… REGON………...………………………………………......*)
Nazwa właściwego rejestru
………………………………..…….……………………….………………*)
Numer właściwego rejestru
………………………..………………………………..….….…………….*)
3. Telefon/mail/fax ……………………………………………………………………………..……….………
4. Adres zamieszkania/siedziby:
a. Miejscowość......................……..........................................kod pocztowy........................…………................
b. ulica..............................................................…........................... Nr domu/Nr lokalu.............…....…/………
5. Adres do korespondencji:
a. Miejscowość...................…….............................................kod pocztowy ……….........................................
b. ulica........................……..............................................................Nr domu/Nr lokalu..…...….......…/....….....
6. Sposób przekazania dotacji:
a. przelewem na rachunek Inwestora nr:
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ .
b. przelewem na rachunek bankowy: ( nazwa i adres posiadacza rachunku):
.……………………………………………………………………………….…….............................................
......................................................................................…………….....................................................................
nr rachunku posiadacza:
__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ .
(wypełnić w przypadku, kiedy wskazany rachunek nie jest rachunkiem wnioskodawcy i wnioskodawca wyraził zgodę na
pobranie należnej dotacji przez pełnomocnika/posiadacza rachunku)

7. Tytuł prawny do nieruchomości:
□ własność/współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
□ najem
□ inne (jakie?) ………………………………………….………………………………..................................
II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ *)
1. Nazwisko, imię ……………………………………………………………………..…...............................…
2. Zajmowane stanowisko ………………………………………………….………………………...................
3. Telefon/mail/fax ………………………………………………………………….……………...................,..
III. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY *)
1. Nazwisko, imię …………………………………………….….…………………….….....…………….........
2. PESEL …………………………………………….…………………………………........….…………........
3. Telefon ……………………………………………………………………………………………….………
(W przypadku wskazania pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien przedłożyć wraz z ni-niejszym wnioskiem

również pełnomocnictwo oraz i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa)

IV. LOKALIZACJA ZADANIA :
a. Miejscowość: Nowa Ruda, Kod pocztowy: ........... - ...........
b. ulica:........………………..................................................., nr domu/nr lokalu .………………........ /...........
V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
a. data rozpoczęcia zadania:……………………………………………………………………..........................
(data uzyskania pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ lub data zakupu
kotła, pieca).

b. data zakończenia zadania:..…………………………………………………………………….......................
(data zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą paliwa/energii/ciepła, odbiór kominiarski)

VI. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
1. Wysokość kosztów całkowitych celem realizacji zadania: ........………………………………................. zł.
2. Rodzaj nowego ogrzewania:
□ trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamiana na kocioł gazowy
□ trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego a paliwie stałym i jego zamiana na kocioł na lekki olej
opałowy
□ trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamiana na kocioł na paliwo
stałe jakie? ………………………………………………………………………………………………………...
□ trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamiana na kocioł na biomasę
(pelet)
□ trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamiana na piec zasilany prądem
elektrycznym
□ trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamiana na inne
elektryczne (jakie ?) …………………………………………………………………………..
□ trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamiana na podłączenie do sieci
ciepłowniczej
□ trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zamiana na zastosowanie
odnawialnych źródeł energii
(Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane tylko w przypadku wykorzystania ich do
zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji.)

3. Typ i moc nowego źródła ciepła :……………………………………………………….………kW
4. Powierzchnia ogrzewana lokalu…………………m²
5. Liczba wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe do trwałej likwidacji…………………szt. :
...........................................................................................……………................................................................
……………………………..……………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………….…..………………………………………
(Wymienić jakie ? - Wyjątkiem są piece kaflowe wykorzystane jako akumulacyjnye przy ogrzewaniu elektrycznym, piece
przedstawiające wysokie walory estetyczne oraz piece objętych ochroną konserwatorską – w tych przypadkach konieczne jest
odłączenie pieca od przewodu kominowego)

6. Dotychczasowa moc źródła ogrzewania na paliwo stałe…………………kW
7. Ilość paliwa stałego zużyta w sezonie grzewczym (średnia):
a. koks ……….………. Mg
b. węgiel ……………...Mg
c. drewno …………………… m³
8. Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji:
......…………….....................................................................................................................................................
...........................................................………………............................................................................................
..............................................................…………….............................................................................................
…………………………………………………….……………………………………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………………………..
VII. WYBRANY SPOSÓB WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU
□ pisemnie na podany wyżej adres do korespondencji
□ pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………………………………………

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW
których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (oryginały dokumentów Wnioskodawca
zobowiązany jest dostarczyć przy podpisywaniu umowy o udzielenie dotacji):
DLA ZADAŃ ROZPOCZĘTYCH
1. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny, odpis z księgi
wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku,
2. w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania
wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości,
3. w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli na
realizację zadania,
4. dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód
uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
5. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dokumenty związane z pomocą de mi-nimis, jej
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w
Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352/1
z 24 grudnia 2013 r.).
6. Ogrzewanie gazowe i olejowe:
a) warunki przyłączenia do sieci gazowej,
b) pozwolenia na budowę łącznie z niezbędną dokumentacją projektową i kosztorysową.
7. Ogrzewanie elektryczne:
a) oświadczenie o stanie technicznym istniejącej instalacji podpisane przez uprawnionego elektryka lub
warunki przyłączenia do sieci energetycznej,
b) dowód zakupu systemu ogrzewania elektrycznego (dokument ten jako nabywcę powinien wskazywać
Wnioskodawcę),
c) kosztorys .
8. Ogrzewanie na paliwa stałe lub biomasę (charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów
5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012):
a) aktualna opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń kominowych,
b) kosztorys z podaniem kosztów całkowitych zadania (zakupy, robocizna, inne koszty kwalifikowane) wraz
z podaniem typu kotła i jego mocy.
9. Lokalna sieć ciepłownicza:
a) techniczne warunki przyłączenia,
b) kosztorys.
10. Dla kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, przydomowych elektrowni
wiatrowych (urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE)
a) umowa z uprawnionym instalatorem na wykonawstwo wraz z kosztorysem.
DLA ZADAŃ ZAKOŃCZONYCH:
1. kopia dokumentu otwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny, odpis z księgi
wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na dzień złożenia wniosku,
2. w przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania
wieczystego, zgodę właściciela nieruchomości,
3. w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgodę wszystkich współwłaścicieli
na realizację zadania,
4. dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo i dowód
uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

5. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dokumenty związane z pomocą de mi-nimis, jej
udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w
Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1
z 24 grudnia 2013 r.) .
6. Ogrzewanie gazowe:
a) imienne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na
ekologiczne (faktury, rachunki),
b) kosztorys powykonawczy,
c) umowę dostawy gazu,
d) opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych ,
e)protokół próby szczelności instalacji gazowej dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
(pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień),
f) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
g) zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, decyzja pozwolenia na użytkowanie lub zgodnie z
przepisami prawa budowlanego,
h) oświadczenie o likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania zasilanych paliwami stałymi
lub biomasą.
7. Ogrzewanie olejowe:
a) imienne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na
ekologiczne (faktury, rachunki),
b) kosztorys powykonawczy,
c) opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
d) protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień),
e) oświadczenie o likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania zasilanych paliwami stałymi
lub biomasą.
8. Ogrzewanie elektryczne:
a) imienne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na
ekologiczne (faktury, rachunki),
b) kosztorys powykonawczy,
c) protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień),
d) w przypadku zastosowania dynamicznych pieców akumulacyjnych – kserokopia karty gwarancyjnej z
poświadczeniem montażu przez uprawnionego instalatora (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia
uprawnień),
e) oświadczenie o likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania zasilanych paliwami stałymi
lub biomasą.
9. Ogrzewanie na paliwa stałe lub biomasę:
a) imienne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na
ekologiczne (faktury, rachunki),
b) kosztorys powykonawczy,
c) opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych,
d) zaświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji,
zanieczyszczeń (atest lub świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”) wydane przez
Instytut posiadający stosowne uprawnienia,
e) oświadczenie o likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania zasilanych paliwami stałymi
lub biomasą.

10. Lokalna sieć ciepłownicza:
a) imienne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na
ekologiczne (faktury, rachunki),
b) kosztorys powykonawczy,
c) umowa z ciepłownią na dostarczenie energii cieplnej do mieszkania/budynku mieszkalnego,
d) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
e) oświadczenie o likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania zasilanych paliwami stałymi
lub biomasą.
11. Kolektory słoneczne, pompy ciepła:
a) imienne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na
ekologiczne (faktury, rachunki),
b) kosztorys powykonawczy,
c) protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień),
d) oświadczenie o likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania zasilanych paliwami stałymi
lub biomasą.
12. Panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe:
a) imienne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania na
ekologiczne (faktury, rachunki),
b) kosztorys powykonawczy,
c) protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego Instalatora o prawidłowości wykonania
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
d) oświadczenie o likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ogrzewania zasilanych paliwami stałymi
lub biomasą.
13. Koszty kwalifikowane:
1) Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2017 roku.
2) Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu
księgowego.
3) Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:

a) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do
realizacji zadania,
b) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w
przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
c) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
d) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolnopomiarową i elektryczną,
e) koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
f) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz niezbędną aparaturą
z kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo
oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki
wielorodzinne,
g) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
h) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za
licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego
paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej
zgłoszeniem),
i) zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
j) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,

k) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła,
l) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent końcowy nie ma prawnej możliwości
jego odliczenia (wymagane oświadczenie).
4) Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe.
5) Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:
a) koszt nadzoru nad realizacją.,
b) zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
c) koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta.

VIII. OŚWIADCZENIA
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Nowa Ruda – zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) – dla potrzeb udzielania dotacji.
2. Znana jest mi treść Uchwały nr 309/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 maja 2017r.
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Ruda na
dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie
miasta Nowej Rudy
3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania w toku jego realizacji oraz w terminie
do 3 lat po jego zakończeniu i otrzymania dotacji.
4. Wnioskowana przeze mnie dotacja jest/nie jest* objęta przepisami dotyczącymi pomocy de minimis.
5. Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje mi/ nie
przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje
kwotę netto).
6. W przypadku zmiany stanu prawnego w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji celowej z budżetu
Gminy Miejskiej Nowa Ruda, o fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Miejski w Nowej Rudzie.

*niepotrzebne skreślić

...................................................................
Miejscowość, data, podpis Wnioskodawcy

Uwaga
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 1 sierpnia 2017 roku
do dnia 31 października 2017 roku w Urzędzie Miejskim Nowa Ruda ul. Rynek 11,
pok . 205 - p. Dorota Habratowska, tel. 74 872 0333.
Zadania realizowane w ramach wnioskowanej dotacji muszą być zakończone do dnia 30 czerwca
2018 roku.

