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Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 118/2019 

Wójta Gminy Bierawa 

z dnia 7 listopada 2019 r. 

 

 

 

……………………, dnia ………………. 

 

 

Wójt Gminy Bierawa 

ul. Wojska Polskiego 12 

47-240 Bierawa 

 

 

WNIOSEK 

 

o refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska,  

realizowanych w ramach projektu Niskoemisyjna gmina - poprawa efektywności energetycznej  

i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa 

 

 

1. Dane wnioskodawcy/ów: 

 

1) Imię i Nazwisko: _______________________________________________ 

2) PESEL: ______________________________ 

3) telefon kontaktowy: ___________________________ 

4) adres zamieszkania wnioskodawcy: ________________________________________________________ 

5) lokalizacja budynku/lokalu mieszkalnego objętego inwestycją: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6) Numer rachunku bankowego: _____________________________________________________________ 

7) nr ewidencyjny działki: ___________________ obręb: _________________________________________ 

8) nr księgi wieczystej: _____________________________________________________________________ 

 

2. Zrealizowane nowe źródło ogrzewania: 

(zaznaczyć, lub wpisać właściwe) 

kocioł gazowy kondensacyjny 

kocioł na biomasę 

kocioł węglowy klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) z automatycznym podawaniem paliwa 

inne ekologiczne, jakie? ______________________________________  

3. Inne: 

Nieruchomość podlegała ocenie energetycznej podczas ankietyzacji: 

TAK  NIE   
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Data zakończenia realizacji (dokładna data wystawienia faktury/faktur): __________ _____________  ________ 

             dzień              miesiąc                 rok 

   _________  ____________     ________ 

             dzień              miesiąc                 rok 

 

 

4. Oświadczenia: 

1) oświadczam/y, że posiadam/y prawo do dysponowania nieruchomością wskazaną w niniejszym wniosku na 

podstawie prawa (zaznaczyć właściwe): 

WŁASNOŚCI  WSPÓŁWŁASNOŚCI    

2) oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały  

nr XI/98/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 października 2019 r. oraz, że inwestycja została 

zrealizowana zgodnie z nim; 

3) nie posiadam zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy,  

na terenie której planowany jest montaż instalacji; 

4) źródłem ogrzewania budynku przed realizacją zadania nie był kocioł gazowy, pompa ciepła, kocioł na 

paliwo stałe klasy 5 (norma PN-EN 303-5:2012) lub kocioł zgodny z Dyrektywą w sprawie Ecodesign, 

ogrzewanie elektryczne lub ciepło sieciowe; 

5) instalacja objęta Projektem będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe; 

6) poddano likwidacji i utylizacji użytkowane źródła ciepła w momencie montażu nowego źródła ciepła, 

objętego niniejszym wnioskiem; 

7) oświadczam/y, że biorąc udział w projekcie nie korzystaliśmy z dofinansowania z innych środków 

publicznych na realizację tego samego przedsięwzięcia; 

8) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (Dz. U. UE. L.  

z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) wyrażam/y dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych 

osobowych w celach związanych z udziałem w projekcie Niskoemisyjna gmina - poprawa efektywności 

energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Bierawa celem uzyskania dofinansowania na 

wymianę indywidualnego źródła ciepła z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Opolskiego; 
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9) zapoznałem/łam/liśmy się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, o której mowa 

w § 17 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/98/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia  

21 października 2019 r. 

 

 

 

………………….., dnia …………………          ……………………………….…………………… 

  (miejscowość)                (data)                              (czytelny podpis wnioskodawcy/ów) 

 

 

 

 

Adnotacje pracownika merytorycznego: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Data i podpis: ______________________________ 

 

Akceptacja Wójta lub osoby upoważnionej: 

 

 

Data i podpis: ______________________________ 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością (w tym lokalem mieszkalnym)  

lub odpis z księgi wieczystej z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; 

2) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę  

(z informacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego) – jeżeli jest 

wymagane, zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

3) udokumentowane koszty inwestycji: faktury, rachunki wystawione na wnioskodawcę po dacie 1 

października 2018 r. wraz z potwierdzeniem ich zapłaty. W przypadku zapłaty gotówką – na fakturze 

powinna widnieć adnotacja  Zapłacono gotówką; 

4) protokół odbioru systemu ogrzewania proekologicznego przez uprawnione osoby lub jednostki – 

wystawiony na wnioskodawcę; 

5) karta likwidacji odpadu lub dokument równoważny potwierdzający trwałą likwidację dotychczasowego 

źródła ciepła; 

6) opinia kominiarska (jeśli jest wymagana); 

7) dokumenty określające dane techniczne nowego źródła ogrzewania; 

8) protokół próby szczelności instalacji po zamontowaniu kotła gazowego. 

 


