
Burmistrz Głuchołaz
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy

Wniosek o udzielenie dotacji

na realizację zadania w ramach projektu
„Realizacja  PONE  poprzez  stworzenie  systemu  zachęt  do  wymiany  systemów
grzewczych  do  uzyskania  wymaganego  efektu  ekologicznego  na  terenie  Gminy
Głuchołazy”,  ze  środków  budżetu  Gminy  Głuchołazy  przy  udziale  środków  z
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Opolskiego  na  lata  2014-2020,
działanie 5.5 Ochrona powietrza.

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1. DANE WNIOSKODAWCY:

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Seria i nr dowodu osobistego

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Adres inwestycji

3.  TYTUŁ  PRAWNY  WNIOSKODAWCY  DO  LOKALU/BUDYNKU  (zaznaczyć
właściwe):

□ własność

□ współwłasność (podać liczbę współwłaścicieli)………………….

□ inny (podać jaki)…………………………..

4. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA:
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Powierzchnia budynku do ogrzewania przez planowane do 

zainstalowania źródło ciepła [m2]

Dane dotyczące systemu ogrzewania przeznaczonego do likwidacji:

Rodzaj Moc (kW) Ilość

piec kaflowy, stalowy lub inny niebędący kotłem c.o., opalany 
węglem lub koksem

kocioł c.o. opalany węglem lub koksem

inne(podać jaki)…………………….

Dane dotyczące planowanego do zainstalowania systemu ogrzewania:

Rodzaj Moc (kW)

Piec gazowy

Piec gazowy z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej

Piec elektryczny

Pompa ciepła

Pompa ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych

Kocioł na biomasę

Charakterystyka zadania planowanego do wykonania objętego dofinansowaniem 
(zaznaczyć właściwe):

□ demontaż/ likwidacja dotychczasowego źródła ciepła

□
zakup  i  montaż  nowych  urządzeń  grzewczych  wraz  z  osprzętem  i  armaturą

niezbędnymi do właściwego funkcjonowania nowego źródła ciepła;

□
wykonanie  instalacji  wewnętrznej  w  nieruchomości,  niezbędnej  do  prawidłowego

funkcjonowania nowego źródła ciepła;

Planowany termin zakończenia zadania
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Szacunkowa wysokość kosztów realizacji 
zadania, wg wstępnego kosztorysu:

Nr rachunku bankowego na który wnioskuję o wypłatę środków:

nr rachunku

Bank

5. OŚWIADCZAM, ŻE:
1) Zapoznałem/  zapoznałam  się  z  Regulaminem  udzielania  i  rozliczania  dotacji  celowych  na

realizację zadań w ramach projektu pn.: „Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do

wymiany  systemów  grzewczych  do  uzyskania  wymaganego  efektu  ekologicznego  na  terenie

Gminy Głuchołazy” ( uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach nr XXII/215/20 z dnia 24 czerwca

2020r.) i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2) Lokal/budynek mieszkalny, którego dotyczy inwestycja, jest dopuszczony do użytkowania.

3) Lokal/budynek mieszkalny, którego dotyczy inwestycja, nie jest wykorzystywany do prowadzenia

działalności gospodarczej;

4) Nie otrzymałem i nie będę się ubiegać o dofinansowanie ze środków publicznych części kosztów

przedsięwzięcia objętego wnioskiem;

5) Piece lub kotły centralnego ogrzewania opalane paliwem stałym, stanowiące dotychczasowe źródło

ogrzewania budynku/lokalu, w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną trwale zlikwidowane

zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji; 

6) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez osoby upoważnione Gminy Głuchołazy lub uprawnione

podmioty,  wizytacji/  kontroli  przed,  w  trakcie  realizacji,  a  także  w  okresie  trwałości

przedsięwzięcia;

7) Podatek  od  towarów  i  usług  stanowi  koszt  kwalifikowany  i  nie  mam  prawnej  możliwości

odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług (Vat) od podatku należnego w jakiejkolwiek

części, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

8) Potwierdzam otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego

dalej  „RODO”  od  Administratora  Danych  Osobowych,  z  którym  się  zapoznałem/am  i

przyjąłem/ęłam do wiadomości;
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9) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Głuchołazach

do celów realizacji projektu – zgodnie z przepisami RODO. 

10) Jestem  świadoma/  świadomy,  że  moim  obowiązkiem  po  zrealizowaniu  projektu  będzie

utrzymanie  w  niezmienionym  stanie  technicznym  i  prawidłowa  eksploatacja  nowego  systemu

grzewczego oraz zainstalowanych urządzeń wykorzystujących OZE – w okresie trwałości projektu,

czyli  w  ciągu  pięciu  lat  liczonych  od  dnia  przekazania  Gminie  Głuchołazy  środków ostatniej

płatności na rzecz projektu przez IZ RPO WO 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa

Opolskiego).

11) Lokal/budynek, którego dotyczy inwestycja spełnia/ nie spełnia* standard minimum zgodnie z

wykonaną oceną energetyczną.

………………………………… ……………………………………….
data          podpis Wnioskodawcy

6. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule własności/współwłasności do władania nieruchomością/lokalem lub odpis

z księgi wieczystej.

2.  Pisemną  zgodę  wszystkich  współwłaścicieli  lokalu  lub  budynku,  w  którym  nie  ustanowiono  odrębnej

własności  lokali,  na  wykonanie  inwestycji  będącej  przedmiotem wniosku  o  udzielenie  dotacji,  zawierającą

upoważnienie  dla  osoby  składającej  wniosek  do  reprezentowania  przez  nią  wszystkich  współwłaścicieli  w

postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym podpisania umowy o udzielenie dotacji, pobrania kwoty dotacji i jej

rozliczenia. 

3. Pełnomocnictwo notarialne lub sporządzone na piśmie w tut. Urzędzie Miasta w obecności

pracownika  właściwej  komórki  organizacyjnej  do  reprezentowania  właścicieli  nieruchomości,  w  przypadku

kiedy z wnioskiem występuje pełnomocnik.

4.  Oświadczenie  o  uzyskaniu  pozwolenia  na  budowę  lub  wykonaniu  zgłoszenia  robót  budowlanych  nie

wymagających pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy);
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