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Wypełnia Urząd Miejski w Ujeździe  Data złożenia wniosku 

Nr sprawy 
   

 
 
 

Wniosek 
o dofinansowanie w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań 

służących ochronie powietrza 
 

A. INFORMACJE OGÓLNE 
A.1 DANE WNIOSKODAWCY 

a) Dane ogólne 
Nazwisko  

 
Imię  

PESEL  Data 
urodzenia 

 

Telefon 
kontaktowy 

 e-mail  

 
b) Status Wnioskodawcy 
☐ Jestem WŁAŚCICIELEM budynku 
mieszkalnego/lokalu mieszkalnego 

 Jestem WSPÓWŁAŚCICIELEM budynku 
mieszkalnego/lokalu mieszkalnego 

 
c) Adres zamieszkania 
Miejscowość  

 
Ulica  Nr 

domu/lokalu 
 

Kod pocztowy  Poczta 
 

 

 
d) Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania) 
Miejscowość  

 
Ulica  Nr 

domu/lokalu 
 

Kod pocztowy  Poczta 
 

 

 
A.2 RACHUNEK BANKOWY WNIOSKODAWCY WŁAŚCIWY DO PRZEKAZANIA DOTACJI 
 

Numer rachunku bankowego  
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A.3 INFORMACJA O ZADŁUŻENIU WZGLĘDEM GMINY 
 
Posiadam zadłużenie względem Gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych          ☐  TAK          ☐      NIE 
 

B. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU 
B.1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDYNKU/LOKALU MIESZKALNEGO 
 

d) Adres budynku/lokalu mieszkalnego 
Miejscowość  

 
Ulica  Nr 

domu/lokalu 
 

Kod pocztowy  Poczta 
 

 

 

Wniosek dotyczy                    ☐    budynku mieszkalnego                            ☐   lokalu mieszkalnego 

Numer księgi wieczystej 
 Numer działki (zgodnie 

z danymi ewidencji 
gruntów i budynków) 

 

Forma własności 
 Dokument 

potwierdzający tytuł 
własności 

 

Na ten budynek/lokal mieszkalny  
uzyskano już wcześniej dotację                                     ☐   TAK                                           NIE               
z budżetu Gminy Ujazd 

 
Powierzchnia całkowita 
budynku/lokalu 
mieszkalnego [m2] 

 Budynek/lokal 
mieszkalny jest 
docieplony 

☐      TAK 
 
☐       NIE 

 
 W ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane  
dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe                                            ☐    TAK      ☐       NIE 

 
 
B.2. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA WYMIANIE DOTYCHCZASOWEGO SYSTEMU 
OGRZEWANIA BUDYNKÓW I LOKALI NA EKOLOGICZNY SYSTEM OGRZEWANIA 
 
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji 
(miesiąc/rok)  

Planowany termin zakończenia inwestycji 
(miesiąc/rok)  
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Rodzaj i ilość zainstalowanych dotychczas źródeł ciepła 

Dotyczy Rodzaj Ilość szt. Moc w kW 

☐ kominek 
 
 

 

☐ piec kaflowy 
 
 

 

☐ piec pokojowy 
 
 

 

☐ trzon kuchenny (kuchnia etażowa) 
 
 

 

☐ kocioł na koks, węgiel lub drewno 
 
 

 

 

 
Rodzaj i ilość rocznego zużycia dotychczas stosowanego paliwa 

Dotyczy Rodzaj Ilość 
☐ Węgiel t 
☐ Drewno  m3 

☐ Inne  
 
Rodzaj i moc nowego źródła ciepła – planowanej inwestycji 

Dotyczy Rodzaj ogrzewania Moc w kW Sprawność 
cieplna w % 

☐ na paliwo stałe (ekogroszek)   
☐ na biomasę (pellet, drewno)   
☐ elektryczne   
☐ gazowe   
☐ olejowe   
☐ pompa ciepła powietrze/powietrze   
☐ pompa ciepła powietrze/woda   
☐ gruntowa pompa ciepła   

 
Rodzaj i ilość planowanego zużycia paliwa ekologicznego 

Dotyczy Rodzaj Ilość 
☐ ekogroszek kg/m3  

☐ pellet kg/m3 

☐ drewno kg/m3 
☐ gaz m3 

Łączna liczba źródeł ciepła na paliwo stałe podlegających likwidacji  
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☐ olej opałowy l/ m3 
☐ energii elektrycznej kWh 

 
B.3. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA INSTALACJI URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA ENERGII 
ZE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 
 
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji 
(miesiąc/rok)  

Planowany termin zakończenia inwestycji 
(miesiąc/rok)  

 
Charakterystyka planowanej inwestycji 

Dotyczy Rodzaj Wyszczególnienie 

☐ instalacja kolektorów słonecznych 
liczba kolektorów słonecznych łączna powierzchnia czynna 

kolektorów 

  

☐ instalacja fotowoltaiczna 

typ paneli fotowoltaicznych 
liczba paneli 

fotowoltaicznych 

 
 

 

Jednostkowa moc paneli 
fotowoltaicznych 

 

całkowita moc instalacji 
fotowoltaicznej 

 
 
 

 

Typ inwertera (falownika) Moc inwertera AC (kW) 

  

 
☐  nowa instalacja fotowoltaiczna                           ☐    zwiększenie mocy istniejącej instalacji fotowoltaicznej 
 

Posiadam ekologiczny system ogrzewania ze zainstalowanym kotłem: gazowym, elektrycznym, olejowym, na 
paliwo stałe i biomasę oraz pompy ciepła spełniających wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu (ecodesign) dla produktów związanych z energią.                              ☐   TAK                     ☐  NIE 

 

C. KOSZTY INWESTYCJI 
Dotyczy Rodzaj inwestycji Szacowany koszt 

☐ wymiana dotychczasowego źródła ciepła  

☐ instalacja urządzeń do wytwarzania energii 
ze odnawialnych źródeł energii 
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D. OŚWIADCZENIA 
 
☐  Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna, w szczególności za złożenie podrobionego, 
przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenie nierzetelnego, 
pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania 
od Gminy Ujazd wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny. 
 
☐  Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza stanowiącym 
załącznik do Uchwały NR XXXIX.255.2021 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 30.11.2021 r. i akceptuję zawarte 
w nim warunki. 
 
☐   Oświadczam, iż rozpocznę realizację inwestycji dopiero po podpisaniu umowy z gminą Ujazd. 
 
☐   Oświadczam, że zostaną zlikwidowane wszystkie dotychczasowe nieekologiczne źródła ogrzewania na 
paliwo stałe o klasie niższej niż 5 klasa wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, z wyłączeniem 
tych o których mowa w §2 ust. 4 regulaminu. 
 
☐  Oświadczam, że do chwili niniejszego wniosku korzystałem(am)/ nie korzystałem(am) z dotacji budżetu 
Gminy Ujazd na zmianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym/ lokalu mieszkalnym/ w budynku 
wielorodzinnym, będącym przedmiotem niniejszego wniosku. 
 
☐  Oświadczam, że łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia w ramach dotacji celowej 
z budżetu Gminy Ujazd oraz innych środków publicznych nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowalnych 
przedsięwzięcia. 
 
☐  Oświadczam, że jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, w szczególności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę, lub uzyskania pozwolenia konserwatora zabytków na prowadzenie 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (jeśli dotyczy). 
 
☐   Akceptuję możliwość przeprowadzenia przez upoważnione przez Burmistrza Ujazdu osoby, kontroli 
w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także w okresie trwałości przedsięwzięcia, w budynku/lokalu 
mieszkalnym objętym wnioskiem. 
 
 
☐  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Burmistrza Ujazdu, ul. Sławięcicka 
19, 47-143 Ujazd zgodnie z przepisami 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, zwanego dalej „RODO”, w celu realizacji zadań publicznych  wynikających 
z art. 403  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).  
Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałam/em się z następującą Klauzulą informacyjną dotyczącą praw i obowiązków związanych 
z przetwarzaniem podanych przeze mnie danych osobowych. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ujazdu z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. 

Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd. Kontakt z Administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: umig@ujazd.pl 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą 

adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia złożenia deklaracji o użytkowanym źródle ciepła i spalania paliw.   
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji 

obowiązku prawnego, wynikającego z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 
centralnej ewidencji emisyjności budynków w zw. z ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  
b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe, 
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego,  
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, 

w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas 
określony w tych przepisach, 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  
8. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie na zasadach opisanych w art. 17 RODO oraz art. 18 

RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,  
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z 
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

10. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do złożenia deklaracji.  
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  
Potwierdzam wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych oraz zapoznanie się z Klauzulą 
informacyjną dotyczącą obowiązków i praw związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych. 
           

 

E. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 
 
☐ oświadczenie wnioskodawcy, że jest on jedynym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym 
nieruchomości, albo wskazujące pozostałych współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych tej 
nieruchomości; w oświadczeniu tym winien być wskazany numer księgi wieczystej nieruchomości; 
 
☐ dokument potwierdzający własność budynku/lokalu mieszkalnego np. akt notarialny, wypis z księgi 
wieczystej; 
 
☐ dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością tj. najem, dzierżawa itp.– 
w przypadku, kiedy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości; 
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☐ pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli lokalu lub budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej 
własności lokali, na wykonanie inwestycji będącej przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji, zawierająca 
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; 
 
☐ zdjęcie istniejącego kotła c.o. lub pieca węglowego, 
 
☐ Kalkulacja kosztów realizacji inwestycji ze wskazaniem producenta, marki, typu urządzenia oraz jego 
parametrów technicznych. 
 

WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI 
 
A.1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do  
powietrza w wyniku dokonanej inwestycji: 
1) poprzez trwałą likwidację źródła ciepła opartego na paliwie stałym i jego zastąpienie ogrzewaniem: 

a. na paliwo stałe (ekogroszek) z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem (nie 
posiadającym rusztu awaryjnego lub przedpaleniska), 
b. na biomasę pellet z automatycznym zasypem paliwa lub zgazowujące biomasę tylko w formie 
drewna kawałkowego z jednym paleniskiem (nie posiadające rusztu awaryjnego lub przedpaleniska), 
c. elektrycznym, 
d. gazowym, 
e. olejowym, 
f. pompą ciepła; 

2) poprzez zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych, pod warunkiem posiadania ekologicznego systemu ogrzewania ze zainstalowanym kotłem:  
gazowym, elektrycznym, olejowym, na paliwo stałe i biomasę oraz pompy ciepła spełniających wymogi  
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca  
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) dla produktów związanych 
z energią, dla poniższych instalacji: 

a. mikroinstalacja fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10kW, 
b. kolektorów słonecznych. 

2. Montowane w ramach ogrzewania ekologicznego urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nieużywane)  
i zamontowane po raz pierwszy, które spełniają normy i posiadają dopuszczenie do użytkowania na terenie  
kraju. 
3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych  
nieekologicznych źródeł ogrzewania na paliwo stałe. Warunek ten nie dotyczy kominków (pod warunkiem, 
że  kominek służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji  
rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń) oraz gdy źródła ciepła przedstawiają wysokie walory  
estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia 
pieca  z przewodem kominowym. 
4. Od zasady likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym o klasie niższej niż 5 klasa według normy  PN-EN 
303-5 można odstąpić w przypadku gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte  
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ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem  
kominowym. 
5. Dotacja nie przysługuje na zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia  mieszkań 
lub lokali. 
6. Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji  
fotowoltaicznej. 
B. Warunki dopuszczenia nowych źródeł ciepła: 
1. W ramach dotacji źródło ciepła w postaci urządzenia na paliwo stałe niespełniające kryterium 5 klasy  wg 
normy PN-EN 303-5 może być wymienione na ogrzewanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1. 
2. Kocioł na paliwo stałe musi spełniać wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5 z certyfikatem  ekoprojektu 
(ecodesign) oraz muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum B na podstawie karty  produktu 
i etykiety energetycznej. 
3. Kocioł na pellet powinien spełniać wymagania min. klasy 5 wg normy PN-EN 303-5 z certyfikatem  
ekoprojektu (ecodesign) oraz muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie  
karty produktu i etykiety energetycznej. 
4. Kocioł zgazowujący drewno powinien spełniać wymagania min. klasy 5 wg normy PN-EN 303-5  
z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign) oraz muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ 
na  podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem  
akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu ,,którego minimalna bezpieczna pojemność określona zgodnie 
ze  wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 w odniesieniu 
do  wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) dla kotłów na paliwa stałe. 
5. Kocioł na paliwa gazowe musi spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy  
efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 
6. Pompa ciepła powinna spełniać wymagania normy PN-EN 378-2+A2:2012 oraz spełniać wymagania  klasy 
efektywności energetycznej minimum A++ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 
7. Nowe źródła ciepła wymienione w § 3 ust. 2-6 winny posiadać dopuszczenie do obrotu handlowego  
i posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE”  
lub „B”). 
C. Warunki dopuszczenia urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 
1. W ramach dotacji może być montowane urządzenie do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych  
w postaci wodnych kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych posiadające dopuszczenie do 
obrotu handlowego i posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa 
produktu  (oznaczenia „CE” lub „B”). 
2. W przypadku montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dotacji celowej udziela  
się pod warunkiem, że będzie to jedyne źródło ciepła w budynku lub budynek posiada zainstalowane  
ekologiczne źródło ogrzewania ze zainstalowanym kotłem: gazowym, elektrycznym, olejowym, na paliwo 
stałe  i biomasę oraz pompy ciepła spełniających wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących  
ekoprojektu (ecodesign) dla produktów związanych z energią. 
3. Kolektory słoneczne winny posiadać certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie  
starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzający, iż kolektory słoneczne  
posiadają: 

a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie 
z normą  
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PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 
lub 
b) europejski znak jakości „Solar Keymark”. 

4. Instalacje fotowoltaiczne muszą być montowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed  
montażem i posiadać certyfikat potwierdzający, iż moduły fotowoltaiczne posiadają zgodność z normą PN-
EN 61215 lub PN-EN 61646. 
 
 
Wnoszę o zawarcie umowy na warunkach opisanych w niniejszym wniosku. 
 
 

…………………………………………… 
(data, podpis) 
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F. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  
 

Ujazd, dnia............................................ 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E        

 
 
 Ja niżej podpisany: 
 
 
             .................................................................................................................................  

 
zamieszkały(a) w .......................................... przy ul. ............................................. 
 
legitymujący się dowodem osobistym nr ................................................................. 
 

             (zakreślić i wypełnić jeden z poniższych punktów) 
 

1. oświadczam, że jestem jedynym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na 

której usytuowany jest budynek/lokal, wpisanej w księdze wieczystej Nr …………………………….,  

2. oświadczam, że nie jestem jedynym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na 

której usytuowany jest budynek/lokal, wpisanej w księdze wieczystej Nr ……………………...…….,  

Współwłaścicielami są: 

 
1) ............................................................. 
 
2) ............................................................. 
 
3) ............................................................. 
 
4) ............................................................. 
 
5) ............................................................. 

 
 
 

Czytelny podpis składającego oświadczenie: 
 
 
…………………………………………… 
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Ujazd, dnia............................................ 
 

O Ś W I A D C Z E N I E      W S P Ó Ł W Ł A Ś C I C I E L I  
 
 
 My niżej podpisani: 
 
1. .................................................................................  

 
zamieszkały(a) w..................................................... przy ul. ......................................... 
 
legitymujący się dowodem osobistym nr/ ................. wydanym przez ………………  
 
PESEL ………………………………. 

 
2. ................................................................................. 

 
zamieszkały(a) w .......................................... przy ul. ................................................ 
 
legitymujący się dowodem osobistym nr/ wydanym przez ………………………… 
 
PESEL ………………………………. 
 
 

3. .................................................................................. 

zamieszkały(a) w .......................................... przy ul. ...................................................... legitymujący 

się dowodem osobistym nr/ wydanym przez …………………………..     PESEL 

………………………………. 

 

 
 

współwłaściciele budynku/lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w ............................................... przy 

ul…………………………............... wyrażamy zgodę na wymianę systemu ogrzewania i jednocześnie 

upoważniam(y) (imię i nazwisko) .………………………….……………… do reprezentowania wszystkich 

współwłaścicieli w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym podpisania umowy o udzielenie dotacji, 

pobrania kwoty dotacji i jej rozliczenia.  

 
Czytelne podpisy: 
 

1. ............................................................. 
 

2. ............................................................. 
 

3. ............................................................. 


