Załącznik Nr 2
do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców
na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii

......................................................
/Wnioskodawca/
WNIOSEK
o wypłatę dotacji celowej
z budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców
W związku z zawartą umową nr ...................................... z dnia ........................ o udzielenie dotacji ze
środków budżetu Gminy Szczerców 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 Szczerców, tj.:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy Wnioskodawcą a
Wykonawcą przedsięwzięcia.
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 (data potwierdzenia zgodności z
wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 2 lata licząc od daty protokołu odbioru
zamontowanej instalacji),
- 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 nie może być wcześniejsza niż 2 lata licząc od daty protokołu
odbioru zamontowanej instalacji),
- opinię kominiarską jw.;
3) w przypadku wymiany na kocioł olejowy:
- dokument potwierdzający spełnienie wymogów dyrektywy ErP2015 (data potwierdzenia
zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 2 lata licząc od daty protokołu
odbioru zamontowanej instalacji),
- opinię kominiarską jw.;

4) w przypadku kolektorów słonecznych:
- certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą (nie starszy niż 2 lata licząc o daty
protokołu odbioru zamontowanej instalacji 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”);
5) 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 (nie starsze niż 2 lata licząc od daty protokołu odbioru zamontowanej
instalacji).
6) w przypadku pompy ciepła:
Dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu lub raport potwierdząjący wartość
współczynnika COP zmierzonego zgodnie z jedną z norm:
− PN-EN 14511 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie
elektrycznym, do grzania i ziębienia” lub
− PN-EN 12309 „Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub
wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym
70 kW” lub
− PN-EN 16147 „Pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym – Badanie i
wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody
użytkowej” lub
− PN-EN 15879-1 „Badanie i charakterystyki pomp ciepła ze sprężarkami o napędzie
elektrycznym, z gruntem jako dolnym źródłem ciepła, do ogrzewania i/lub chłodzenia
pomieszczeń - Część 1: Pompy ciepła grunt-woda” lub norm równoważnych, wydany przez
właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą lub właściwe akredytowane laboratorium
badawcze. Za jeden z równoważnych systemów certyfikacji uznaje si ę certyfikat
międzynarodowego znaku jakości EHPA Q. Data wystawienia certyfikatu lub raportu z
badań nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
W okresie przejściowym, dla wniosków o dofinansowanie składanych przed 01/01/2016,
wartości współczynników efektywności COP mogą być deklarowane przez producentów.
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 Szczerców 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
Szczercowie:
- dokonania kontroli i odbioru końcowego wykonanego przedsięwzięcia,
- skontrolowania czy dotowane źródło ciepła funkcjonuje i jest jedyną użytkowaną instalacją
służącą do ogrzewania budynku w ciągu 5 lat od otrzymania dotacji.

..........................................................
(podpis Wnioskodawcy)

* właściwe podkreślić

