
  
 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu 
udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu gminy Rudniki na 
likwidację źródeł niskiej emisji                      
i zastąpienie ich rozwiązaniami 

proekologicznymi – wzór wniosku                
o wypłatę i rozliczenie dotacji 

celowej 

 
…………………..., dnia ....……………. 

 
 

Wójt Gminy Rudniki 
ul. Wojska Polskiego 12 A  
46-325 Rudniki 
 
 

Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rudniki na 
likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi  

Nr umowy: OŚ…………………………..………. Data zawarcia umowy: ………………...……… 
 
I. DANE WNIOSKODAWCY 
 
1. Nazwisko, imię:………………………………………....……………………………………….. 
telefon /adres e-mail*: .…………………………………………….……………...………………... 
Adres zamieszkania: 
Miejscowość: ……………………………….………………... Kod pocztowy: ….....……………. 
Ulica: ……………………………………………..……………Nr domu/Nr lokalu:….………….. 
2.  Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 
Miejscowość: ……………………………….………………... Kod pocztowy: ……..………....... 
Ulica: ……………………………………………..………….. Nr domu/Nr lokalu: ……………… 
 
II. LOKALIZACJA WYKONANEGO ZADANIA: 
Miejscowość: …………..……………………….. Kod pocztowy: …………….…………………. 
Ulica: ……………………………………………. Nr domu/Nr lokalu: ……….…………………. 
Nr działki: …………………………………….. 
 
III. ZGŁASZAM ZAKOŃCZENIE ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA: 
 
Wymianie ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne obejmującej trwałą likwidację 
źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na proekologiczne urządzenia grzewcze                     
w budynku mieszkalnym/lokalu: 
 
1. Rodzaj zainstalowanego urządzenia grzewczego: 
[  ]  ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym; 
[ ] ogrzewanie za pomocą nowego kotła na biomasę zasilanego automatycznie, zgodnie z normą                  
PN-EN 303-5:2012 spełniającego wymagania Ecodesign (ekoprojektu) z koszem zasypowym                          
i podajnikiem, nieposiadającego rusztu awaryjnego i przedpaleniska; 



  
 

[  ] ogrzewanie elektryczne;  
[  ] ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem opałowym; 
[ ] ogrzewanie za pomocą nowoczesnego kotła na paliwo stałe zasilanego automatycznie, zgodnie                      
z normą PN-EN 303-5:2012 spełniającego wymagania Ecodesign (ekoprojektu) z koszem 
zasypowym i podajnikiem, nieposiadającego rusztu awaryjnego i przedpaleniska;  
[ ] ogrzewanie za pomocą pompy ciepła. 
2. Moc zainstalowanego nowego urządzenia grzewczego :………………… kW  
3. Moc grzewcza zainstalowanej nowej pompy ciepła:………………………..…kW 
4. Powierzchnia budynku mieszkalnego/lokalu faktycznie ogrzewana zlikwidowanymi źródłami 
ciepła opalanymi węglem lub koksem: ..………..… m2 
5. Liczba trwale zlikwidowanych źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem ……….... szt. 
 
IV.  KOSZT ZADANIA OBJĘTEGO WNIOSKIEM 
1. Cena zakupu urządzenia grzewczego (brutto): ………………….. zł 
2. Kwota dotacji wynikająca z poniesionych kosztów: …………………….…… zł* 
* Kwota wynosząca 20% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 2 000,00 zł/budynek 
mieszkalny/lokal (słownie: dwa tysiące złotych brutto, 00/100) i nie więcej niż całkowity koszt 
zakupu nowego źródła ciepła. 
 
V. WYKAZ DOKUMENTÓW (kserokopie), których złożenie jest wymagane wraz z 
niniejszym wnioskiem (zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole): 
[  ] dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe. 
Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny 
dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. 
[  ] dokumenty zakupu, czyli kopie faktur/rachunków wystawionych na Wnioskodawcę za 
zakup urządzenia grzewczego potwierdzone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem: 
nr …………………………………, z dnia………………………… 
nr …………………………………, z dnia………………………… 
[  ] specyfikacja do faktur/rachunków 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; 
 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, dotyczy wszystkich źródeł 
ciepła kwalifikowanych do dofinansowania. Protokół powinien być podpisany przez instalatora 
posiadającego odpowiednie uprawnienia lub odpowiednie kwalifikacje (pieczątka z numerem 
uprawnień) oraz przez Wnioskodawcę. Protokół  powinien potwierdzać miejsce instalacji, rodzaj 
urządzenia oraz prawidłowość jego montażu, uruchomienie i gotowość do eksploatacji. 
Dopuszczone jest wykonanie montażu źródła ciepła siłami własnymi i podpisanie ww. protokołu 
przez Wnioskodawcę, który posiada odpowiednie uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub 
uprawnienia udzielone przez producenta danego urządzenia. W protokole odbioru montażu w 
przypadku źródeł ciepła na paliwo stałe należy potwierdzić dodatkowo, że zamontowano kocioł, 



  
 

który nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska. W protokole odbioru montażu kotła na 
pellet drzewny należy potwierdzić, że kocioł nie jest urządzeniem wielopaliwowym. 
 karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie wymagań technicznych 
dotyczących klasy efektywności energetycznej dla następujących kategorii kosztów: 
- źródła ciepła na paliwo stałe  (kocioł na węgiel, kocioł na pellet); 
- pompy ciepła;  
- kotła gazowego kondensacyjnego; 
- kotła olejowego kondensacyjnego; 
- ogrzewania elektrycznego. 
dokumenty poświadczające dla zainstalowanego kotła na paliwo stałe (kocioł na węgiel, 
kocioł na pellet), iż spełnia wymagania ekoprojektu (ecodesign), tzn. spełnienie co najmniej 
wymagań określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w 
sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, 
s. 100). 
 
VI. OŚWIADCZENIA: 
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,  oświadczam, że: 
1. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. ustawą Prawo 
budowlane. 
2. Wnioskowana przeze mnie  dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej. 
 
Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji 
warunkującym wypłatę dotacji. 
 
[ ] zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole. 
 
 
 

......................................... 
        podpis Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Klauzula informacyjna 
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                     
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) informuję, że: 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudniki z siedzibą  

w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12 A, 46 -325 Rudniki. Z administratorem można 
skontaktować się:  

- poprzez pocztę elektroniczną pod adresem gmina@rudniki.pl,  
- telefonicznie +34 3595 072,  
- listownie  –  kierując korespondencję na adres siedziby administratora  

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: 
- poprzez pocztę elektroniczną pod adresem iod@rudniki.pl,  
- listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora. 

 Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o udzielenie dotacji 
na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska obejmującego trwałą zmianę systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym.  

 Przetwarzanie danych osobowych jest związane ze spełnianiem obowiązku prawnego 
ciążącego na Administratorze określonego w art. w 4, art. 14 i art. 16 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 7 lat, co wynika  
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania 
(poprawiania), ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy w/w rozporządzenia. Ponadto w odniesieniu do danych 
podanych dobrowolnie przysługuje Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
oraz prawo do żądania usunięcia tych danych. 

 Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do doręczenia odpowiedzi na wniosek 
jest wymogiem ustawowym; brak danych kontaktowych uniemożliwi Administratorowi 
przekazanie odpowiedzi na wniosek o  udzielenie dotacji na realizację zadania z zakresu 
ochrony środowiska.  

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, które na podstawie zawartych umów 
wykonują na rzecz Administratora zadania związane z utrzymaniem systemów 
informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych. 

 
 
 
 
 
 


