WNIOSEK
o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków
położonych na terenie gminy Lubliniec
1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa (w przypadku wspólnot mieszkaniowych):

PESEL:

NIP (dot. wspólnot mieszkaniowych):

2. Adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku wspólnot mieszkaniowych):
Miejscowość:

Ulica:

Nr domu/Nr lokalu:

Adres e-mail:

Telefon:

3. Sposób przekazania dotacji
Przelewem na
konto
wnioskodawcy

Nr rachunku:

Imię i nazwisko/adres posiadacza rachunku:
Przelewem na
konto
nienależące
do
wnioskodawcy

Nr rachunku:

4. Adres nieruchomości, na terenie której nastąpi wymiana źródła ciepła bądź
termomodernizacja budynku (dot. wspólnot mieszkaniowych)
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu/Numer lokalu:

Nr działki, obręb:

Nr księgi wieczystej:

Tytuł prawny do nieruchomości:
własność, współwłasność*

CZ1L/…..…………………../……….

5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania ............................
( miesiąc/rok)
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6. Dane dotyczące istniejącego źródła ciepła:
Rodzaj likwidowanego źródła ciepła
Moc likwidowanego źródła ciepła

kW

Liczba pieców planowanych do trwałej likwidacji
(pieców kaflowych, kotłów węglowych)

szt.

Powierzchnia użytkowa lokalu ogrzewana likwidowanymi starymi
źródłami ciepła na paliwo stałe

m2

Czy przeprowadzono termomodernizację lokalu/budynku,
w którym planuje się wymienić źródło ciepła

TAK /NIE *

7. Dane dotyczące nowego źródła ciepła:
Rodzaj planowanego do zainstalowania nowego źródła ciepła
Producent nowego źródła ciepła
Nazwa/model nowego źródła ciepła
Moc cieplna nowego źródła ciepła

kW

* niepotrzebne skreślić

Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek;
2. zgodę pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na złożenie wniosku o dofinansowanie w formie

3.
4.

5.
6.
7.
8.
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dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła, wraz z oświadczeniem w sprawie przetwarzania danych
osobowych RODO - jeżeli występuje więcej niż jeden właściciel – wzór do pobrania ze strony internetowej
Urzędu;
oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych RODO – wzór do pobrania ze strony
internetowej Urzędu;
oświadczenie o udziale procentowym części budynku lub lokalu mieszkalnego, służącej wyłącznie do celów
mieszkaniowych, czyli bez powierzchni, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, w odniesieniu
do całkowitej powierzchni użytkowej budynku lub lokalu mieszkalnego - wzór do pobrania ze strony
internetowej Urzędu;
dane techniczne źródła ciepła lub dokumentację techniczną;
oświadczenie wnioskodawcy o możliwościach technicznych i ekonomicznych wyboru źródła ciepła – wzór
do pobrania ze strony internetowej Urzędu;
wstępny kosztorys wykonawczy;
kopia decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę (z informacją o niezgłoszeniu uwag przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu w sprawie
przyjęcia zgłoszenia)- jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą - Prawo budowlane;

9. stosowne oświadczenie montażysty kotła, że planowane zadanie nie wymaga uzyskania pozwolenia na

budowę lub zgłoszenia robot budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - jeżeli przepisy prawa
nie nakładają obowiązku uzyskania dokumentów określonych w pkt 8;
przedłożenie informacji o przyjęciu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lublińcu
(kopia zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych) - jeżeli jest wymagane;
audyt energetyczny w przypadku termomodernizacji budynku (dot. wspólnot mieszkaniowych);
uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zgody na wymianę źródła ciepła i/lub termomodernizację
budynku;
kopia deklaracji zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu – kotła grzewczego (CE lub
B);
w przypadku kotła na paliwo stałe aktualne świadectwo/certyfikat poświadczające spełnienie wymagań,
o których mowa w obowiązującym rozporządzeniu właściwego ministra do spraw gospodarki w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe;

10.
11.
12.
13.
14.

Kotły na paliwo stałe muszą spełniać wymagania minimum klasy 5 oraz ekoprojektu (ekodesign), których
graniczne wartości emisji potwierdzone są w normie PN-EN 303-5:2012 certyfikatem/świadectwem przez
właściwą jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub jego
odpowiednika dla kraju jednostki certyfikującej. Lista podmiotów akredytowanych znajduje się na stronie
internetowej www.pca.gov.pl lub na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/.
Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem. W przypadku dokumentów w języku
obcym winne być one przetłumaczone na język polski.

…………………………….dnia ...............................
(miejscowość)

1.
2.
3.
4.

(dzień, miesiąc, rok)

……………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby
reprezentującej wnioskodawcę)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu
modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków
położonych na terenie gminy Lubliniec.
Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych zawartych w niniejszym wniosku o udzielenie
dotacji jest Burmistrz Miasta Lublińca.
Nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz gminy Lubliniec.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie wszelkich danych
objętych wnioskiem, od daty złożenia wniosku do upływu 5 lat od dnia wypłaty dotacji.

…………………………….dnia
(miejscowość)
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……………………………… ……………………………
(dzień, miesiąc, rok)

(czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby
reprezentującej wnioskodawcę)

