
UCHWAŁA NR XLVI/906/18
RADY MIASTA OLSZTYNA

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na 

proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrowy środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.) Rada Miasta Olsztyna uchwala co 
następuje:

§ 1. Przyjmuje się „regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, 
w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Olsztyna” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 3. Traci moc uchwała  nr XLIV/849/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta 
Olsztyna”.

§ 4.  Postępowanie wszczęte w sprawie naboru wniosków na podstawie uchwały o której mowa 
w § 3 unieważnia się.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

 
PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Halina Ciunel
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/906/18
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 28 marca 2018 r.

REGULAMIN

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie

powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych

na terenie Miasta Olsztyna.

§ 1. Definicje

1) Projekt - projekt modernizacji systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym, polegający na podłączeniu

do miejskiej sieci ciepłowniczej lub montażu źródła ciepła zasilanego z sieci gazowniczej lub montażu

pompy ciepła

2) Program – Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna

3) Gmina – Gmina Olsztyn

4) Wnioskodawca – właściciel bądź współwłaściciel budynku, osoba składająca wniosek w ramach konkursu

5) Beneficjent/Inwestor – osoba/podmiot realizujący projekt

6) Audyt – audyt energetyczny budynku, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia

termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 Nr 43 poz.346 z późn. zmianami).

7) Wykonawca – przedsiębiorstwo wykonujące prace mające na celu realizację inwestycji przewidzianej w

Projekcie

8) Stary system ogrzewania – nieefektywny system ogrzewania w budynku przed modernizacją,

w którym wysokoemisyjne źródło ciepła zasilane jest paliwami stałymi, głównie węglem

9) Nowy system ogrzewania – wysokoefektywny, niskoemisyjny system ogrzewania, dofinansowany w

ramach Programu, źródłem ciepła w systemie jest węzeł cieplny, kocioł gazowy lub pompa ciepła

10) Umowa – umowa o dofinansowanie podpisana po zakwalifikowaniu się Beneficjenta do uzyskania

dofinansowania, podpisana przez obie strony: Beneficjenta i Gminę Olsztyn

11) Kosztorys powykonawczy – zestawienie kosztów inwestycji przeprowadzonej w ramach Projektu

12) Koszty kwalifikowane – koszty inwestycyjne konieczne do realizacji Projektu, wymienione w § 4 ust. 7

13) MPEC – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Słoneczna 46, 10-700 Olsztyn

14) Powierzchnia ogrzewana budynku – powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej, lokali użytkowych i

innych pomieszczeń niemieszkalnych, wykazana w Audycie

15) Powierzchnia objęta dotacją – powierzchnia ogrzewana budynku z nowego systemu ogrzewania z

wyłączeniem powierzchni Gminy oraz przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej

16) Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
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powierzchni całkowitej budynku

§ 2. Cel programu

1. Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych, głównie

węgla, w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Olsztyna.

2. W ramach Programu, Gmina będzie dofinansowywała projekty zakładające wymianę kotłów i pieców w

budynkach mieszkalnych i zamianę ich na nowoczesny, wysokosprawny system ogrzewania.

3. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania na modernizację lub wykonanie instalacji centralnego

ogrzewania w budynku w zakresie:

1) podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2) zainstalowania ogrzewania gazowego lub pompy ciepła w przypadku, gdy podłączenie do miejskiej

sieci ciepłowniczej jest niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie.

4. Po przeprowadzeniu modernizacji w budynku:

1) w lokalach mieszkalnych objętych dotacją ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa muszą być zasilane

z Nowego systemu ogrzewania;

2) muszą zostać zlikwidowane wszystkie urządzenia grzewcze w których spalane jest paliwo stałe, z

wyłączeniem urządzeń grzewczych o charakterze rekreacyjno-dekoracyjnym.

5. Dotacji nie można uzyskać na montaż przenośnych urządzeń grzewczych.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie

1. Beneficjentami Programu są:

1) osoby fizyczne będące właścicielami budynków;

2) wspólnoty mieszkaniowe;

3) spółdzielnie mieszkaniowe.

2. Dofinansowanie nie obejmuje powierzchni będących w zasobie mieszkaniowym Gminy oraz powierzchni

wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie przez Beneficjenta wniosku

o przyznanie dotacji, który stanowi Załącznik nr 1.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załączyć należy:

1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (Załącznik 3) w rozumieniu prawa

budowlanego;

2) audyt energetyczny budynku;

3) warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydane przez MPEC lub informację o braku możliwości

podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;

4) dokumentację fotograficzną:

a) wszystkich źródeł ciepła w których spalane jest paliwo stałe;

b) instalacji rozprowadzenia ciepła w budynku, jeżeli ona podlega modernizacji;

c) budynku przed przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych, jeżeli są one planowane;

5) wyliczenie redukcji pyłu PM10 do powietrza atmosferycznego.
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5. W przypadku dzielonej własności budynku, wniosek podpisują współwłaściciele budynku. Możliwe jest

reprezentowanie współwłaścicieli przez wskazanego Pełnomocnika lub zarządcę budynku.

6. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji modernizacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

w zakresie wymiany Starego systemu ogrzewania na nowy, efektywny energetycznie i niskoemisyjny

Nowy system ogrzewania, zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym Regulaminie.

7. Gmina dokonuje weryfikacji złożonego wniosku o którym mowa w ust.3. W przypadku złożenia

niekompletnego wniosku Gmina informuje Wnioskodawcę o jego odrzuceniu lub konieczności

uzupełnienia. Wniosek musi być uzupełniony przez Wnioskodawcę w terminie 7 dni od otrzymania

powiadomienia.

8. Wyliczenie redukcji emisji pyłu PM10 do powietrza atmosferycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 5,

należy obliczyć na podstawie danych z Audytu, zgodnie z algorytmem:

/ P

gdzie:

R – wyliczona wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń [kg/(m2 rok)];

Eprzed – emisja PM10 przed modernizacją [kg/rok], wyliczona jako roczne zużycie energii do ogrzewania i

przygotowania ciepłej wody użytkowej dla każdego stosownego nośnika energii przed modernizacją

pomnożone przez współczynnik emisyjności;

Epo – emisja PM10 po modernizacji [kg/rok], wyliczona jako roczne zużycie energii do ogrzewania i

przygotowania ciepłej wody użytkowej dla nośnika energii po modernizacji pomnożone przez

współczynnik emisyjności;

P – powierzchnia ogrzewana budynku [m2];

współczynniki emisyjności dla pyłu PM10:

OLEJ OPAŁOWY – 0,0019 kg/GJ;

GAZ ZIEMNY/PŁYNNY – 0,0012 kg/GJ;

WĘGIEL – 1,377 kg/GJ;

BIOMASA – 0,7814 kg/GJ;

ENERGIA ELEKTRYCZNA – 0,000 kg/GJ;

MIEJSKA SIEĆ CIEPŁOWNICZA – 0,0000 kg/GJ;

POMPA CIEPŁA – 0,0000 kg/GJ.

9. Jeżeli Beneficjent, przy modernizacji systemu ogrzewania przeprowadzi jednocześnie inne działania

termomodernizację, do wyliczania wartości redukcji, należy przyjąć dane z uwzględnieniem całego

przedsięwzięcia, przy czym do kosztów kwalifikowanych mogą zostać zaliczone wyłącznie koszty

określone w § 4 ust. 7. Wykonane działania termomodernizacyjne muszą być zgodne z zakresem

modernizacji opisanym w audycie.

§ 4. Forma wyboru i wysokość dofinansowania

1. Dofinansowanie udzielane jest na pokrycie kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu.

2. Do dofinansowania będą brane pod uwagę koszty, które będą poniesione w okresie trwania Programu, w

terminach zapisanych w Umowie.
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3. Wykonane prace oraz koszty poniesione przed datą podpisania umowy nie będą objęte dofinansowaniem.

W takim przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o stopniu zaawansowania

inwestycji, wykonanych pracach i kosztach poniesionych do dnia zawarcia Umowy.

4. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych Projektu.

5. Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych brutto wynosi:

1) dla budynków wielorodzinnych:

a) 800 zł za każdy kW zapotrzebowania budynku na moc na potrzeby centralnego ogrzewania

i ciepłej wody użytkowej, pomnożone przez współczynnik stanowiący iloraz powierzchni objętej

dotacją do powierzchni ogrzewanej budynku.

b) 60 zł za każdy m2 Powierzchni objętą dotacją, na zakup, montaż lub modernizację instalacji

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

2) dla budynków jednorodzinnych – 16 tys. zł.

6. Dla inwestycji rozpoczętych przed zawarciem Umowy, maksymalne koszty kwalifikowane zostaną

pomniejszone o koszty poniesione do dnia zawarcia Umowy.

7. Za koszty kwalifikowane w przypadku poszczególnych instalacji uznaje się:

1) przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:

a) demontaż i likwidacja starego źródła ciepła;

b) zakup i montaż węzła cieplnego, pod warunkiem, że pozostaje on własnością Inwestora;

c) budowa lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

dostosowanej do pracy z nowych źródłem ciepła;

d) inne prace niezbędne do prawidłowego działania źródła ciepła i modernizowanych instalacji

przewidziane przepisami lub zgodne z dokumentacja projektową.

2) kocioł gazowy:

a) demontaż i likwidacja starego źródła ciepła;

b) zakup nowego źródła ciepła;

c) budowa lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

dostosowanej do pracy z nowych źródłem ciepła;

d) zakup i montaż urządzenia do magazynowania ciepłej wody użytkowej;

e) wykonanie lub modernizacja systemu odprowadzania spalin przystosowanego do pracy z nowym

źródłem ciepła;

f) inne prace niezbędne do prawidłowego działania źródła ciepła i modernizowanych instalacji

przewidziane przepisami lub zgodne z dokumentacja projektową.

3) pompa ciepła:

a) demontaż i likwidacja starego źródła ciepła;

b) zakup i montaż nowego źródła ciepła;

c) wykonanie dolnego źródła ciepła;

d) budowa lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

dostosowanej do pracy z nowych źródłem ciepła;

e) zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepłej wody użytkowej;

Id: F299BEEA-4EE4-435F-A7C8-A120652EE2BD. Podpisany Strona 4



f) zakup i montaż liczników energii do opomiarowania zużycia energii elektrycznej przez pompę

ciepła;

g) inne prace niezbędne do prawidłowego działania źródła ciepła i modernizowanych instalacji

przewidziane przepisami lub zgodne z dokumentacja projektową.

§ 5. Realizacja konkursu

1. Jednostką prowadzącą nabór, dokonującą wyboru wniosków oraz rozliczającą dotacje jest Gmina Olsztyn.

2. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w trybie konkursowym.

3. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia danego roku

w Urzędzie Miasta Olsztyna.

4. W ciągu 30 dni od zamknięcia naboru wniosków, Gmina opublikuje uporządkowaną, wg kryterium

określonego w § 3 ust. 8, listę projektów pozytywnie ocenionych pod względem formalnym

i merytorycznym. Dofinansowanie będzie udzielane na Projekty, które uzyskały największą redukcję emisji

pyłu PM10, do momentu wyczerpania środków przeznaczonych przez Gminę w danym naborze.

5. Projekty, które nie zakwalifikowały się do dofinansowania znajdą się na liście rezerwowej.

W przypadku wykluczenia lub rezygnacji przez Beneficjenta, który uzyskał dotację, na jego miejsce

wstępuje kolejny Projekt z listy rezerwowej z największą redukcją emisji.

6. W przypadku niewykorzystania środków w naborze o którym mowa w ust. 4, Prezydent Olsztyna ogłasza

nabór uzupełniający. Wnioski w naborze uzupełniającym należy składać do 30 czerwca danego roku.

7. Umowy o dofinansowanie zawierane są na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Gminę wniosków,

do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

8. Przed podpisaniem Umowy Beneficjent musi dostarczyć pozwolenie na budowę oraz dokumentację

techniczną Projektu, o ile są wymagane.

9. Przekazanie środków nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisana Umowy, na konto wskazane przez

Wnioskodawcę na wniosku o przyznanie dotacji.

10. Po zakończeniu zadania i uruchomieniu instalacji, Inwestor niezwłocznie zawiadamia Gminę

o zakończeniu prac (Załącznik Nr 4).

11. Beneficjent, w celu rozliczenia dotacji, nie później niż do 15 listopada, dostarcza pełną dokumentację

dotyczącą realizacji zadania, składającą się z:

1) wniosku o rozliczenie dotacji (Załącznik nr 2);

2) dokumentu potwierdzającego likwidację starych źródeł ciepła;

3) podpisanego przez Beneficjenta i Wykonawcę Protokołu odbioru końcowego (Załącznik Nr 5);

4) kosztorysu powykonawczego opisującego koszty urządzeń zainstalowanych w ramach modernizacji

wraz z kompletem faktur;

5) dokumentacji fotograficznej przedstawiającej zainstalowane urządzenia i instalacje oraz wykonane inne

prace termomodernizacyjne;

6) wszelkich dokumentów, których załączenie jest konieczne i wynika z przepisów prawa.

12. Dokumentem potwierdzającym likwidację starego źródła ciepła jest poświadczenie zezłomowania lub

utylizacji kotła lub w przypadku pieców kaflowych oświadczenie o odłączeniu od przewodów
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kominowych.

13. Kserokopie dokumentów składanych przez Beneficjenta powinny być potwierdzone za zgodność

z oryginałem, wraz z datą i podpisem.

14. W przypadku złożenia przez Beneficjenta niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji, Gmina wzywa

Beneficjenta do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni.

15. Przyznana dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej

wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077).

§ 6. Postanowienia końcowe

Regulamin stanowi część Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna.
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Załącznik Nr 1a
Do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie
powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na
proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Olsztyna.

Wniosek dla osób fizycznych
o udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie
powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych

na terenie Miasta Olsztyna.

DANE WNIOSKODAWCY

DANE PODSTAWOWE

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TELEFON

PESEL

ADRES

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NUMER DOMU

KOD POCZTOWY

ADRES DO KORESPONDENCJI

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NUMER DOMU

KOD POCZTOWY

NUMER KONTA

DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ/PEŁNOMOCNIKA

DANE PODSTAWOWE

IMIĘ I NAZWISKO:

E-MAIL:

TELEFON:

PESEL:

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NUMER DOMU

KOD POCZTOWY

DZIELNICA

OBRĘB

NUMER DZIAŁKI

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI

☐ własność / współwłasność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem

☐ inne: (jakie?) ____________________________________________________________

PODSTAWOWE INFORMACJE O
PROJEKCIE

RODZAJ MODERNIZACJI:

☐ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

☐ kocioł zasilany gazem sieciowym

☐ pompa ciepła
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CAŁKOWITA POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU: m2

POWIERZCHNIA OGRZEWANA Z NOWEGO SYSTEMU OGRZEWANIA ………………… m2

W TYM POWIERZNIA WYŁĄCZONA Z DOTACJI PRZEZNACZONA

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ………………… m2

LICZBA PIECÓW I KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE DO UTYLIZACJI: ………………… szt.

POWIERZCHNIA LOKALI OGRZEWANYCH PRZEZ PIECE I KOTŁY

NA PALIWO STAŁE …………………. m2

WBUDYNKU PRZEWIDUJE SIĘ/ NIE PRZEWIDUJE SIĘ* WYKONANAIA DODATKOWYCH
DZIAŁAŃ TERMOMODERNIZACYJNE ZGODNYCH Z AUDYTEM

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym Wnioskiem

- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością;

- dokumenty upoważniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy;

- audyt energetyczny budynku, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem na dzień składania wniosku; warunki

przyłączenia do msc wydane przez MPEC lub potwierdzenia o braku możliwości przyłączenia do msc;

- dokumentację fotograficzną dotychczasowej instalacji oraz wszystkich źródeł ogrzewania na paliwo stałe;

- zestawienie planowanych działań termomodernizacyjnych oraz dokumentacja fotograficzna budynku, jeżeli takie działania są

planowane i zostały ujęte w audycie;

- inne.

Wykaz dokumentów, które Wnioskodawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:

- pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy);

- dokumentację techniczną Projektu.

Wykaz dokumentów, które Beneficjent musi załączyć po realizacji zadania:

- faktura sporządzona przez wykonawcę wraz z kosztorysem powykonawczym;

- protokół odbioru prac podpisany przez Beneficjenta i Wykonawcę.

Oświadczam, że:
1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Programu;
2. zapoznałem się z Regulaminem Udzielenia dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna;
3. posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;
4. budynek posiada zainstalowany Stary system ogrzewania;
5. nowy system ogrzewania będzie jedynym istniejącym głównym źródłem ciepła i ciepłej wody użytkowej w lokalach objętych

programem dotacji;
6. przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
7. w budynku jest/ nie jest * prowadzona działalność gospodarcza.

…………………………………… ………………………………………
miejscowość, data podpis Wnioskodawcy

Do wniosku załączam:
1. ………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 1b

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie
powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na
proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Olsztyna

Wniosek dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie
powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych

na terenie Miasta Olsztyna.

DANE WNIOSKODAWCY

DANE PODSTAWOWE

NAZWA

FORMA PRAWNA

NIP REGON

DANE TELEADRESOWE

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NUMER DOMU

KOD POCZTOWY

TELEFON

FAX

EMAIL

NUMER KONTA

DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ/PEŁNOMOCNIKA

DANE PODSTAWOWE

IMIĘ I NAZWISKO:

E-MAIL:

TELEFON:

PESEL:

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU

DANE DOTYCZĄCE BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NUMER DOMU

KOD POCZTOWY

DZIELNICA

OBRĘB

NUMER DZIAŁKI

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ

TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI

☐ własność / współwłasność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem

☐ inne: (jakie?) ____________________________________________________________

PODSTAWOWE INFORMACJE O
PROJEKCIE

RODZAJ MODERNIZACJI:

☐ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

☐ kocioł zasilany gazem sieciowym

☐ pompa ciepła

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA OGRZEWANA BUDYNKU: m2
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POWIERZCHNIA OGRZEWANA Z NOWEGO SYSTEMU OGRZEWANIA ………………… m2

W TYM POWIERZNIA WYŁĄCZONA Z DOTACJI:

- BĘDĄCA W ZASOBACH GMINY ………………… m2

- NIE BĘDĄCA W ZASOBACH GMINY PRZEZNACZONA

NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ………………… m2

LICZBA PIECÓW I KOTŁÓW NA PAWIO STAŁE DO UTYLIZACJI: ………………… szt.

POWIERZCHNIA LOKALI OGRZEWANYCH PRZEZ PIECE I KOTŁY

NA PALIWO STAŁE …………………. m2

CZY W BUDYNKU PRZEWIDUJE SIĘ DODATKOWE DZIAŁANIA TERMOMODERNIZACYJNE
ZGODNIE Z AUDYTEM: TAK / NIE*

Wykaz dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym Wnioskiem

- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością;

- dokumenty upoważniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy;

- audyt energetyczny budynku, sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem na dzień składania wniosku;

- warunki przyłączenia do msc wydane przez MPEC lub potwierdzenia o braku możliwości przyłączenia do msc;

- dokumentację fotograficzną dotychczasowej instalacji oraz wszystkich źródeł ogrzewania na paliwo stałe;

- zestawienie planowanych działań termomodernizacyjnych oraz dokumentacja fotograficzna budynku, jeżeli takie działania są

planowane i zostały ujęte w audycie ;

- inne.

Wykaz dokumentów, które Wnioskodawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:

- pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy);

- dokumentację techniczną Projektu.

Wykaz dokumentów, które Beneficjent musi dostarczyć po realizacji zadania:

- faktura sporządzona przez Wykonawcę wraz z kosztorysem powykonawczym;

- protokół odbioru prac podpisany przez Beneficjenta, Wykonawcę instalacji oraz osobę z Urzędu Miasta upoważnioną do

przeprowadzenia kontroli.

Oświadczam, że:
8. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji Programu;
9. zapoznałem się z Regulaminem Udzielenia dotacji w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna;
10. posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;
11. budynek posiada zainstalowany Stary system ogrzewania;
12. nowy system ogrzewania będzie jedynym istniejącym głównym źródłem ciepła i ciepłej wody użytkowej w lokalach objętych

programem dotacji;
13. przyjmuje do wiadomości, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
14. w budynku jest/ nie jest* prowadzona działalność gospodarcza.

…………………………………… ………………………………………
miejscowość, data podpis Wnioskodawcy

Do wniosku załączam:
5. ………………………………………………………………………………………………..

6. ………………………………………………………………………………………………..

7. ………………………………………………………………………………………………..

8. ………………………………………………………………………………………………..

*) niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie
powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na
proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Olsztyna.

Wniosek dla Beneficjentów
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie
powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne, w budynkach mieszkalnych

na terenie Miasta Olsztyna.

DANE DOTYCZĄCE UMOWY

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

IMIĘ, NAZWISKO / NAZWA BENEFICJENTA

DANE DOTYCZĄCE PROJEKTU

RODZAJ MODERNIZACJI:

☐ podłączenie do sieci ciepłowniczej

☐ kocioł zasilany gazem sieciowym

☐ pompa ciepła

☐ inne działania termomodernizacyjne (podać jakie): ________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

POWIERZCHNIA BUDYNKU ZASILANA Z NOWEGO SYSTEMU OGRZEWANIA: m2

MOC NOWEGO URZĄDZENIA GRZEWCZEGO: kW

LICZBA KOTŁÓW I PIECÓW NA PALIWO STAŁE PRZEKAZANYCH DO UTYLIZACJI: szt.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: OD ____________________ DO ____________________

Wykaz dokumentów, których załączenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem:

- podpisany protokół odbioru z dnia ______________________;

- faktury VAT /rachunki za poniesione koszty inwestycyjne;

- dokument potwierdzający zezłomowanie/utylizację kotła lub w przypadku pieców kaflowych oświadczenie o rozbiórce lub

odłączenia od przewodów kominowych;

- kosztorys powykonawczy opisujący koszty inwestycyjne;

- dokumentacja fotograficzna Projektu.

Powyższe dokumenty muszą zostać złożone w oryginale bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem..

……………………………………… …………………………………………
miejscowość, data podpis Beneficjenta

Do wniosku załączam:
1. ………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………………………….
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Załącznik Nr 3
Do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie
powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na
proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Olsztyna.

Oświadczenie

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością, znajdującą się pod adresem:

________________________________________, na działce nr _____________

w obrębie ewidencyjnym _______________, dla którego prowadzona jest księga wieczysta

nr _____________________, wynikające z tytułu:

☐własności

☐współwłasności

☐ inny: _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

(jaki?)

…………………………… ...…....………………………..
miejscowość, data podpis Beneficjenta
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Załącznik Nr 4
Do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie
powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na
proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Olsztyna.

Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II 1
10 – 101 Olsztyn

Zawiadomienie o zakończeniu prac

Informuję, ze dnia ____________ zakończono prace modernizacyjne w budynku znajdującym się pod adresem:
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
w którym system ogrzewania był modernizowany w ramach Projektu dofinansowanego w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna, zgodnie z Umową Nr ___________________ z dnia
____________.

……………………………………… …………………………………………..
miejscowość, data podpis Beneficjenta
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Załącznik Nr 5
Do Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Olsztyn na dofinansowanie inwestycji służących ochronie
powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na
proekologiczne, w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Olsztyna.

Protokół odbioru końcowego
i przekazania projektu realizowanego w ramach

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Olsztyna

DANE INWESTORA

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NUMER DOMU

KOD POCZTOWY

DANE WYKONAWCY

NAZWA FIRMY

ADRES

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NUMER DOMU

KOD POCZTOWY

DANE DOTYCZĄCE UMOWY

NUMER UMOWY

DATA ZAWARCIA UMOWY

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

RODZAJ WYKONANYCH PRAC:

☐ demontaż starego źródła ciepła

☐ utylizacja/zezłomowanie starego źródła ciepła

☐ budowa / modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynku

☐ montaż nowego źródła ciepła: rodzaj źródła: _______________________ moc: ________________________

☐ uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania

☐ szkolenie Inwestora z zakresu konserwacji i obsługi instalacji

Strony uczestniczące w odbiorze potwierdzają, że:

- Inwestor został przeszkolony w ramach użytkowania nowego systemu, przekazano mu dokumentację techniczną, karty

serwisowe i gwarancyjne zainstalowanych urządzeń;

- Istniejące w budynku źródło ciepła zostało zlikwidowane a wszelkie prace wykonane w ramach umowy zostały wykonane

zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

__________________________
miejscowość, data

_________________________________
Inwestor

_________________________________
Wykonawca

Potwierdzam wykonanie prac zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr ________________ z dnia ______

__________________________
miejscowość, data

_________________________________
Podpis osoby uprawnionej przez Urząd
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