
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO ZADAŃ Z  ZAKRESU WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA  
w ramach „PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi 
1. ODBIORCA KOŃCOWY 

1.1 Nazwisko/Nazwa  
1.2 Imię  
1.3 Telefon kontaktowy  
2. ADRES INWESTYCJI 

2.1 Ulica  
2.2 Nr domu/lokalu  
2.3 Kod pocztowy 98-330 
2.4 Miejscowość Pajęczno 
3. PRZED REALIZACJĄ INWESTYCJI 
3.1 Rodzaj źródła ciepła przed 

realizacją inwestycji 
 Źródła poniżej 50 KW 

  Źródła od 50 KW do 1 MW 

 Źródła od 1 MW do 50 MW 

3.2 Rodzaj paliwa przed 
realizacją inwestycji  

 Paliwa stałe (..................................) w kotłach starej generacji 

 Węgiel kamienny w kotłach starej generacji 

 Węgiel brunatny w kotłach starej generacji 

 Inne ........................................................... 

3.3 Zużycie paliwa   
 .................................. (Mg/rok lub m3/rok) 

4. PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI 
4.1 Pozwolenia/zgłoszenia  Przedsięwzięcie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę 

 Przedsięwzięcie  wymaga zgłoszenia robót do właściwego organu 

 Przedsięwzięcie nie wymaga pozwolenia na budowę jak również nie wymaga 
zgłoszenia robót odpowiedniemu organowi 

4.2 Moc zainstalowanego 
źródła ciepła  

 
..................................... (kW) 

4.3 Rodzaj źródła ciepła po 
zrealizowaniu inwestycji 

 Źródła poniżej 50 KW 

 Źródła od 50 KW do 1 MW 

 Źródła od 1 MW do 50 MW 

 Sieci ciepłownicze (źródła powyżej 50 MW) 

 Źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze c.w.u itp.) 

4.4 Rodzaj paliwa po 
zrealizowaniu inwestycji 

 Węgiel kamienny w kotłach automatycznych nowej generacji 

 Węgiel brunatny w kotłach automatycznych nowej generacji 

 Biomasa (drewno) w kotłach automatycznych nowej generacji  

 Paliwa stałe (...................................) w kotłach automatycznych nowej generacji 

 Gaz ziemny 

 Gaz płynny 

 Olej opałowy 

 Sieć ciepłownicza (źródło powyżej 50 MW) 

 Źródła elektryczne (piece, grzałki, bojlery, ogrzewacze c.w.u itp.) 

 Odnawialne źródło energii (pompa ciepła) 

4.5 Zużycie paliwa   
.....................................(Mg/rok lub m3/rok lub MWh/rok) 

5.* Wypełniamy w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej 

5.1 Zużycie ciepła z Sieci (GJ/rok)  

5.2 Rodzaj paliwa dla sieci 
ciepłowniczej 

 

6. Czy zainstalowane źródło 
ciepła to Odnawialne Źródło 
Energii (pompa ciepła) 

 Tak 

 Nie 

7. Procentowa wielkość 
wykorzystywania budynku 
mieszkalnego na działalność 
gospodarczą1 

 ....... % 

 nie dotyczy 

                                                           
1
  Zgodnie z §1 pkt. 5.3 PONE Dotacja nie jest udzielana na zadania realizowane w budynkach mieszkalnych, w których jest/będzie 

prowadzona działalność gospodarcza lub wynajmowane są/będą pomieszczenia o powierzchni przekraczającej 50% powierzchni 
użytkowej tego budynku. W pozostałych przypadkach dofinansowanie ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu. 



8. Planowane KOSZTY 
KWALIFIKOWANE 2 
realizowanej inwestycji 

 
 ...................................... zł brutto (suma kosztów z pkt.8.1 i pkt. 8.2) 

8.1 Koszty wykonania projektów 
i dokumentacji (poniesione 
przez odbiorcę końcowego) 

 
...................................... zł brutto 

8.2 Koszty inwestycyjne ogółem 
(demontaż, zakup i montaż 
nowych urządzeń, roboty 
budowlane, wykonanie lub 
modernizacja wewnętrznej 
instalacji C.O. lub C.W.U.) 

 
 
 
...................................... zł brutto 

9. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI 

9.1 termin rozpoczęcia realizacji 
inwestycji 

 
.................................... (miesiąc, rok) 

9.2 termin zakończenia realizacji 
inwestycji 

 
.................................... (miesiąc, rok) 

 
Uwaga: 
Zawarte we wniosku informacje są niezbędne celem uzupełnienia załącznika 7.7 „Zbiorcze zestawienie efektów  
ekologicznych planowanych do osiągnięcia przez odbiorców końcowych” do wniosku o udzielenie dofinansowania 
zadań z zakresu wymiany źródła ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji WFOŚiGW w Łodzi. 
Dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji. W przypadku kotłów 
opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki tzw. kotły automatyczne nowej generacji:  

a) posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe 
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, 
badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data 
potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie;  

b) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 5 – dla 
źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016;  

c)  powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą 
posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. 

W przypadku likwidacji kotłowni indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie lub 
modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; 

Maksymalny koszt kwalifikowany
2
 przedsięwzięcia, nie może być wyższy niż: 

 moc źródła do 50 kW moc źródła powyżej 50 kW 

dla kotłowni gazowej 1 000,00 zł/kW 900,00 zł/kW 

dla kotłowni olejowej 850,00 zł/kW 750,00 zł/kW 

dla podłączenia do sieci cieplnej 850,00 zł/kW 750,00 zł/kW 

dla ogrzewania elektrycznego 600,00 zł/kW 500,00 zł/kW 

dla kotłowni na biomasę 1 000,00 zł/kW 900,00 zł/kW 

dla kotłowni węglowej 550,00 zł/kW 450,00 zł/kW 

dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła) 2 000,00 zł/kW 1 500,00 zł/kW 

 

 

                                                           
2
 Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowania są koszty Odbiorcy końcowego, w tym:  

a)  koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji;  
b) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z 

niezbędnym oprzyrządowaniem;  
c) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;  
d) koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;  
e) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami;  
f) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej;  
g) koszty budowy węzła cieplnego;  
h) koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 
 
 

........................................................................ 
(data, podpis)  



Oświadczenia: 
*niewłaściwe skreślić 

1) Oświadczam, iż mam/nie mam
*
 możliwości odliczenia podatku VAT. 

2) Oświadczam, iż w nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem jest/nie jest
*
 prowadzona zarejestrowana 

działalność gospodarcza lub są/nie są
*
 wynajmowane pomieszczenia, oraz że powierzchnia przypadająca  

na ww. działalność nie przekracza 50% powierzchni użytkowej tego budynku.  
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym wniosku na potrzeby 

złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania zadania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
WFOŚiGW w Łodzi (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 ,poz.833 z dnia 
29.08.1997r.) 

4) Deklaruję swój udział w w/w programie, planowanym do realizacji w latach 2017 – 2018 r., polegający na 
likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i montażu nowego źródła ciepła. Równocześnie zobowiązuje 
się dopełnić wszelkich formalności wynikających z obowiązujących przepisów prawa związanych  
z modernizacją ogrzewania w tym budynku/lokalu mieszkalnym* oraz warunków Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji WFOŚiGW w Łodzi. Niniejszym wyrażam wolę poniesienia części kosztów zakupu i montażu 
nowego źródła ciepła.  

5) Przyjmuje do wiadomości, że warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków finansowych przez 
GMINĘ PAJĘCZNO oraz spełnienie wymogów stawianych przez Instytucję udzielającą dofinansowania. 

 

........................................................................ 
    (data, podpis) 


