
 

C. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU.
1. Zgoda  właściciela  budynku/lokalu  mieszkalnego na  zamontowanie  odnawialnego  źródła  energii

(Najemca).

Urząd Miasta Katowice
Katowice dn. ........................

Wydział Kształtowania Środowiska 
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

W N I OS E K
DLA OSÓB FIZYCZNYCH

o udzielenie dotacji celowej w roku 2021
 na zadanie związane  z zainstalowaniem 

odnawialnego źródła  energii w budynku \lokalu mieszkalnym

Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z Uchwałą Nr XXXIII/729/13 z dnia 30.01.2013r.,
    (ze zm.)., oraz  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice

Nr 1243/2017 z dnia 22.02.2017r.
A. WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy 4. Nr telefonu 

2. Ulica, nr budynku / lokalu 5. PESEL  Wnioskodawcy

3. Miejscowość, kod pocztowy 6. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla Wnioskodawcy

B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1. Ulica, nr budynku / lokalu mieszkalnego 

3. Przewidywana wartość inwestycji

4. Nr księgi wieczystej lub nr działki oraz karty mapy  (Właściciel)

9. SZCZEGÓŁOWY OPIS  ZADANIA

5. Rodzaj wybranego źródła (pompa ciepła, kolektory słoneczne,           
ogniwa fotowoltaiczne, rekuperacja, kocioł na pellet).

2. Właściciel/Najemca *                                                                   
                                                                                                   
   budynku mieszkalnego / lokalu mieszkalnego * 

6. Jakie jest źródło ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej poza sezonem działania odnawialnego źródła energii?

7. Zobowiązuję się do wykonania i rozliczenia inwestycji, nie później           
                                                                                                        
     niż do dnia ................. 2021r.

8. Tryb płatności KASA \ KONTO (podać numer) *                                    
                                                                                                        

  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _



D.  Po  zawarciu  Umowy  z  Miastem  Katowice  o  przyznanie  dotacji  celowej  oraz  po
zakończeniu prac związanych z zamontowaniem odnawialnego źródła energii     zobowiązuję się
uzupełnić wniosek o:

W przypadku:

E. UWAGI.
1. Dotacja powinna być rozliczona nie później niż do dnia 30 listopada roku, w którym została podpisana

Umowa z Miastem Katowice.
2. Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po przyznaniu dotacji zawierana jest

Umowa pomiędzy Miastem Katowice a Wnioskodawcą. 
Wypłata  przyznanej  dotacji  celowej,  nastąpi  po  złożeniu  kompletnego  wniosku  wraz  z  wszystkimi
załącznikami (pkt D), zakończeniu prac oraz po przeprowadzeniu kontroli przez służby Urzędu Miasta
Katowice.

3. Kontrola zainstalowania odnawialnego źródła energii przez Urząd Miasta następuje po zgłoszeniu przez
Wnioskodawcę zakończenia inwestycji.

4. Warunkiem  udzielenia  dotacji  celowej  na  odnawialne  źródło  energii  jest  posiadanie  ekologicznego
systemu dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wyjątkiem kotłów na pellet.

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

6. ZASADĄ  UDZIELENIA  DOTACJI  CELOWEJ  W  KATOWICACH  JEST
W  PIERWSZEJ  KOLEJNOŚCI  ZAWARCIE  UMOWY  Z  MIASTEM  KATOWICE,
A NASTĘPNIE ZAKUP MATERIAŁÓW I USŁUG NA INWESTYCJĘ –  zainstalowanie
odnawialnych źródeł energii.

Informuję,  że  do  tej  pory nie  korzystałem(am)/korzystałem(am) z  dofinansowania  (dotacji),  które
zostało  przyznane  przez  Miasto  Katowice  na  zainstalowanie  odnawialnego  źródła  energii  we
wnioskowanym budynku/lokalu mieszkalnym.

Informuję,  że  zapoznałem(am)  się  z  Uchwałą  Rady  Miasta  Katowice  Nr  XXXIII/729/13  z  dnia
30.01.2013r.,  (ze  zm.)  oraz  Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Katowice  Nr  1243/2017  z  dnia
22.02.2017r.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych we wniosku powyżej.

.........................................................................

(podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić

1. Odnawialne źródła energii.                                                                                                                        
a) Protokół wy stawiony  przez wy konawcę usługi, określający  zakończenie (odbiór) inwesty cji, oraz oświadczenie 
wy konawcy , że inwesty cja została wy konana zgodnie z przepisami prawa budowlanego (w przy padku pompy  
ciepła podać jej moc, a w przy padku kolektorów słoneczny ch oraz ogniw f otowoltaiczny ch podać powierzchnię 
czy nną).                                                                                                                                                   
b) Certy f ikat* wy dany  przez uprawnioną jednostkę certy f ikującą, nie starszy  niż 5 lat licząc od daty  złożenia 
wniosku o dotację (doty czy  kolektorów słoneczny ch*).                                                                                   
c) Faktury , rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy  z  Miastem Katowice).                                         

2. Odnawialne źródła energii - kotły  na pellet.                                                                                                
a) Opinię kominiarską końcową.                                                                                                                   
b) Aktualne świadectwo badania niskoemisy jnego kotła c.o. na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” klasy  5 wg 
kry teriów zawarty ch w normie PN EN303-5:2012 na pellet, który  posiada automaty czny  podajnik paliwa. 
Świadectwo  wy dane przez insty tucje posiadające akredy tację Polskiego Centrum Akredy tacji.                            
c) Protokół określający  zakończenie (odbiór) inwesty cji.                                                                                  
d) Faktury , rachunki (z datą po dniu zawarcia Umowy  z  Miastem Katowice).                                         


