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WNIOSEK  

Wspólnoty/spółdzielnie mieszkaniowe 

Dotyczący zgłoszenia uczestnictwa w realizacji  Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla 

Gminy Kobierzyce, polegającego na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 

niespełniającym norm klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 w budynkach/lokalach mieszkalnych 

zlokalizowanych na terenie gminy Kobierzyce, 

dotowanych ze środków gminy Kobierzyce na podstawie uchwały nr XXVI/496/17 Rady Gminy 

Kobierzyce z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla 

Gminy Kobierzyce (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego, poz. 2729 z dnia 5.06.2017r. ), zmienionej Uchwałą 

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/517/17 z dnia 22.06.2017r.  

Wspólnota/Spółdzielnia mieszkaniowa  

………………………………………………………………………………………………….. 

nr telefonu: …………………………………………………………………………………….. 

adres email: …………………………………………………………………………………….. 

• adres inwestycji: 

a) miejscowość ………………………….. kod pocztowy ……………………………… 

b) ulica …………………………………. nr domu ………..… mieszkania ……………  

• adres do korespondencji: 

       a)  miejscowość ………………………….. kod pocztowy ……………………………… 

       b) ulica ……………………………………. nr domu ………..… mieszkania …………… 

zgłaszam uczestnictwo w Programie Ograniczania Niskiej Emisji (PONE), budynku/lokalu* 

mieszkalnego pod wskazanym powyżej adresem Inwestycji i oświadczam, że zlikwiduję Stare źródło 

ciepła tj. kocioł poniżej klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 na paliwo stałe centralnego ogrzewania 

oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych służące do ogrzewania 

budynku/lokalu*.  

Liczba obsługiwanych lokali mieszkalnych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania: …….szt.  

Budynek/lokal jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej        TAK/NIE*  

Nr Uchwały Wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zgody na wymianę źródła ogrzewania …………….  

Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………….. 

Nr Księgi Wieczystej ………………….…. tytuł prawny do budynku/lokalu  …………………………. 

rodzaj wykorzystywanego obecnie  paliwa:……………………………………………………...……...,  

kocioł (rodzaj) ……………………………………..…….o mocy…………..…..kW,…………..….szt.  
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piec/e kaflowy/e ilość …………………… szt. ( dane wymagane, jeżeli dotyczy), 

liczba pieców kaflowych na paliwo stałe planowanych do pozostawienia ……………. szt.   

Wymiana na (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź): 

󠅟 ogrzewanie gazowe; 

󠅟 ogrzewanie elektryczne; 

󠅟 ogrzewanie olejowe; 

󠅟ogrzewanie węglowe klasy 5, wg PN-EN 303-5:2012; 

󠅟 ogrzewanie na biomasę klasy 5, wg PN-EN 303-5:2012.  

Szacowany koszt inwestycji  wg kosztorysu ofertowego przygotowanego przez wykonawcę ma 

wynosić około …………………………. (słownie …………………………………..zł brutto).  

Informuję, że ilość paliwa stałego: węgla/koksu/drewna zużyta w sezonie grzewczym 2016/2017 

wynosiła:  

a) węgiel: ………………ton 

b) drewno: …………….. m3  

Planuję wykonanie inwestycji w terminie do……………, lecz nie późniejszym niż do 15 listopada 

danego roku budżetowego. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

…………………………                                                       ………………………….. 

          miejscowość i data                                                                                   czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

Załączniki 

1. Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do wniosku,  

2. Kopia uchwały Wspólnoty mieszkaniowej/ Spółdzielni mieszkaniowej dotyczącej zgody na wymianę 

źródła ogrzewania, 

3. Kopie dokumentów potwierdzających  uprawnienia do działania w imieniu wspólnoty/spóldzielni,  

4. Wszystkich zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i 

rybołówstwie jakie Inwestor otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 

poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym 

okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – jeśli dotyczy, 

5. Informacji określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 

53 poz. 311 ze zm.) – jeśli dotyczy. 


