
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/253/2018 

Rady Gminy Rząśnia 

z dnia 29 marca 2018 r. 

...................................................... 

  Wnioskodawca 

Nr ewidencyjny wniosku 
/nr identyczny z nr ewidencyjnym wniosku 

o udzielenie dotacji/ 

 

 

Data wpływu 

 

 

WNIOSEK 

o wypłatę dotacji celowej 

z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła  

lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii  

w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia 

 

 

 

W związku z zawartą umową Nr ...................................................... z dnia .........................………..................... 

o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Rząśnia na:  

 

.............................................................................................................................................................................. 
(rodzaj przedsięwzięcia) 

 

zawiadamiam o wykonaniu przedsięwzięcia oraz wnoszę o wypłatę dotacji w wysokości: 

 ………………………………………………………………………………………………………….. zł brutto 

/słownie:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………................................./ 

 

Do wniosku załączam następujące dokumenty*: 

1) faktury potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia – dokumenty te powinny jako 

nabywcę wskazywać Wnioskodawcę; 

2) dokumenty uprawniające do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą – Prawo budowlane; 

3) pozostałe dokumenty wynikające z treści umowy dotacji nr …………………..………………………….…. 

z dnia ……………………….................. o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Rząśnia, 

tj.:………………………………………………………………………………………………………………

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

…… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………; 

4) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą 

przedsięwzięcia; 

5) dokument potwierdzający likwidację dotychczasowego źródła/źródeł ciepła wraz określeniem miejsca prze-

kazania usuniętego źródła ciepła. 

*  właściwe podkreślić. 
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Ponadto do wniosku dołączam następujące dokumenty, w zależności od wykonanego przedsięwzięcia*: 

1) w przypadku wymiany na kocioł węglowy: 

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 oraz wymogami ekoprojektu (ecodesign) /data 

potwierdzenia zgodności z wymaganymi normami są ważne na dzień składania wniosku o wypłatę 

dotacji/, 

- opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości 

podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku –w przypadku budowy, przebudowy i remontu 

przewodu kominowego i wentylacyjnego; 

2) w przypadku wymiany na kocioł gazowy: 

- dokument potwierdzający spełnienie wymogów dyrektywy ErP2015 /data potwierdzenia zgodności z 

wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę dotacji/, 

- opinię kominiarską jw.; 

3) w przypadku wymiany na kocioł olejowy: 

- dokument potwierdzający spełnienie wymogów dyrektywy ErP2015 /data potwierdzenia zgodności z 

wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę  dotacji/, 

- opinię kominiarską jw.; 

4) w przypadku wymiany na kocioł na biomasę (pellet i inne): 

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 oraz wymogami ekoprojektu (ecodesign) /data 

potwierdzenia zgodności z wymaganymi normami są ważne na dzień składania wniosku o wypłatę 

dotacji/, 

- opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz prawidłowości 

podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku –w przypadku budowy, przebudowy i remontu 

przewodu kominowego i wentylacyjnego; 

5) w przypadku kolektorów słonecznych: 

- certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą /potwierdzający, iż kolektory słoneczne 

posiadają zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych 

zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”, a 

data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania wniosku o wypłatę 

dotacji/; 

6) w przypadku ogniw fotowoltaicznych: 

- dokument potwierdzający zgodność urządzeń z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646, i dokument 

potwierdzający zgodność inwertera z normą PN-EN 500438, wydane przez właściwą jednostkę 

akredytacyjną /data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą jest ważna na dzień składania 

wniosku o wypłatę dotacji/. 
 

*  właściwe podkreślić. 

 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy okazać oryginały, w celu ich uwierzytelnienia. 
 

 

Oświadczenia:  

 

1. Oświadczam, że zlikwidowałem(łam) stare źródło ciepła – dotyczy przedsięwzięć, wymienionych w § 4 

ust. 1 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie 

wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. 

2. W związku z udzieloną dotacją zobowiązuję się do umożliwienia pracownikom Urzędu Gminy  w Rząśni 

dokonania odbioru końcowego wykonanego przedsięwzięcia. 

3. Oświadczam, że jestem świadomy, że złożenie w powyższym wniosku nieprawdziwych informacji lub 

oświadczeń skutkować może koniecznością zwrotu dotacji po ujawnieniu nieprawidłowości. 
 

 

 

................................................................... 

     (Czytelny podpis Wnioskodawcy)  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 1655


