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WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5,
tel./85/74-60-241, fax. /85/74-60-166

www.wfosigw.bialystok.pl biuro@wfosigw.bialystok.pl

Wypełnia WFOŚiGW
Data wpływu
Numer wniosku
Numer kontrahenta

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
PROSUMENT

UWAGA:
 Złożone wnioski rozpatrywane są zgodnie z obowiązującym Regulaminem
udzielania dofinansowania w ramach Programu priorytetowego oraz Zasadami udzielania
pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Białymstoku dostępnymi na stronie
internetowej WFOŚiGW w Białymstoku pod adresem www.wfosigw.bialystok.pl.
 Prosimy o dokładne wypełnienie niniejszego wniosku oraz o załączenie wszystkich
wymaganych dokumentów.
 Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
 Wszystkie dokumenty dostarczane do WFOŚiGW w Białymstoku w formie kserokopii
powinny zawierać potwierdzenie zgodności z oryginałem przez Wnioskodawcę.
 W uzasadnionych
dodatkowych.

przypadkach

WFOŚiGW

może

się

domagać

dokumentów

 Przez Program należy rozumieć Program priorytetowy: „Wspieranie rozproszonych,
odnawialnych źródeł energii. Część 2c) Prosument - linia dofinansowania
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
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I. Dane dotyczące Wnioskodawcy
Forma prawna
osoba fizyczna

jst

wspólnota mieszkaniowa

stowarzyszenie jst

spółdzielnia mieszkaniowa

związek jst

spółka prawa handlowego ze 100%
udziałem JST

inne

…………………………………………………

Wnioskodawca I
Imię i nazwisko/ Nazwa jednostki:
Seria i numer dokumentu tożsamości:

PESEL:

Kod pocztowy, miejscowość:

Ulica nr:

Gmina:

Powiat:

Tel./fax:

e-mail:
NUMERY*

NIP:

REGON:

EKD/PKD:

*wypełnić jeśli dotyczy

Wnioskodawca II (w przypadku wspólności majątkowej)
Imię i nazwisko
Seria i numer dokumentu tożsamości:

PESEL:

Kod pocztowy, miejscowość:

Ulica nr:

Gmina:

Powiat:

Tel./fax:

e-mail:
NUMERY*

NIP:

REGON:

EKD/PKD:

*wypełnić jeśli dotyczy

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko:
Tel.

e-mail:
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II. Dane techniczne dotyczące zadania
1. Nazwa zadania

2. Lokalizacja zadania
Kod pocztowy, miejscowość:

Ulica nr:

Gmina:

Powiat:
zaznaczyć
„x”

3. Rodzaj instalacji*

Moc
[kW]

Źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej
do 300 kWt
Pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
Kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300
kWt
Systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do
40 kWp
Małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej
do 40 kWe
Mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40
kWe
*dopuszczalny jest montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło
energii elektrycznej lub ciepła przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to
technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

4. Dane techniczne
Moc znamionowa instalacji (w zależności od rodzaju):
- energii cieplnej (wpisać rodzaj): ………………………………

[kW]

…………………………………………………

[kW]

- energii elektrycznej (wpisać rodzaj): …………………………

[kW]

…………………………………………………

[kW]

Kolektory słoneczne

[m2]

Systemy fotowoltaiczne

[m2]
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5.W przypadku instalacji pompy ciepła należy podać:

Właściwe zaznaczyć



pompa typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u.

☐



pompa typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.

☐

pojemność czynna zasobnika c.w.u. ……… [dcm3]



pozostałe pompy dla potrzeb c.o. i c.w.u. ……………………………………………

6. W przypadku instalacji źródeł ciepła (biomasa, pompa ciepła, kolektor
słoneczny) oraz mikrokogeneracji należy wybrać czy źródło służy do celu:

Właściwe zaznaczyć



centralnego ogrzewania (c.o.)

☐



przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

☐



obu tych celów

☐

7. W przypadku instalacji źródła ciepła opalanego biomasą:

Właściwe zaznaczyć



zastosowano kocioł o załadunku ręcznym

☐



zastosowano kocioł o załadunku automatycznym

☐



zastosowano zasobnik buforowy wody grzewczej

☐

8. W przypadku instalacji mikrokogeneracji podać rodzaj paliwa:

Właściwe zaznaczyć



biogaz

☐



biopłyny

☐



biomasa

☐

9. Rodzaj zastępowanego głównego źródła ciepła, a w przypadku budynków nowo
budowanych - potencjalne źródło konwencjonalne, które byłoby zastosowane w
przypadku rezygnacji ze źródła odnawialnego:

Właściwe zaznaczyć









gaz ziemny
gaz płynny
olej opałowy
węgiel
energia elektryczna
ciepło sieciowe

☐
☐
☐
☐
☐
☐

inne …………………………………………………….
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10. Opis instalacji (m.in. zastosowanie akumulatora, typ kotła na biomasę, typ
pompy ciepła, rodzaj paliwa dla mikrokogeneracja) W przypadku instalacji
równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii
elektrycznej lub ciepła podać uzasadnienie techniczne i ekonomiczne)

11. Zastępowane źródło (opisać podstawowe parametry: moc, rodzaj paliwa, ilość
zużywanego paliwa) i cel wykorzystania ciepła (centralne ogrzewanie, ciepła
woda użytkowa) – w przypadku źródeł ciepła (jeśli dotyczy)
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12. Sposób wykorzystania nadwyżek energii elektrycznej (w przypadku montażu
instalacji do produkcji energii elektrycznej)

Właściwe zaznaczyć





sieć elektroenergetyczna
akumulatory
zasobnik c.w.u.

☐
☐
☐

13. Informacje o budynku

Właściwe zaznaczyć
a) rodzaj budynku


nowy

☐



istniejący

☐

b) typ budynku


jednorodzinny

☐



wielorodzinny

☐

1 Powierzchnia całkowita budynku (wiersz 2+3)
2

Powierzchnia budynku przeznaczona i wykorzystywana /
planowana do wykorzystania na cele mieszkaniowe

[m2]
[m2]

3 Powierzchnia przeznaczona na cele gospodarcze

[m2]

Udział powierzchni mieszkaniowej budynku do powierzchni
4 całkowitej budynku (wiersz 2/1*100%) – nie może być

[%]

mniejszy niż 50%

Zapotrzebowanie budynku na ciepło* (wyliczone według normy
PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
5 obliczania projektowego obciążenia cieplnego” lub równoważnej) [W/m2]
- nie może przekroczyć: dla budynków nowych – 50 W/m2, dla
budynków modernizowanych – 80 W/m2 powierzchni ogrzewanej.
* w przypadku instalacji źródła ciepła, pomp ciepła, mikrokogeneracji

14. Terminy realizacji zadania (wpisać dd_mm_rrrr)
Data rozpoczęcia zadania*
Data zakończenia zadania**
* data podpisania pierwszej umowy na realizację zadania, np. na opracowanie dokumentacji
projektowej lub poniesienia pierwszego wydatku,
** protokół odbioru / data uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
UWAGA: Maksymalny okres realizacji inwestycji to 18 m-cy dla osób fizycznych, wspólnoty
mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz 24 m-ce dla jst, stowarzyszeń jst, związków jst i
spółek z 100% udziałem jst.
UWAGA: Zadania zakończone przed dniem złożenia wniosku nie podlegają finansowaniu.
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III. Dane finansowe dotyczące zadania
koszt całkowity
zadania w zł

Rodzaj instalacji

w tym koszt
kwalifikowalny

w tym koszt
niekwalifikowalny

- źródło energii cieplnej
- źródło energii elektrycznej
RAZEM
Rodzaj
instalacji

rodzaj źródła

Moc (kW)

elektryczna

cieplna

cieplna dla
mikrokogeneracji

Dotacja
(%)

Koszt
kwalifikowany
urządzeń (zł)

źródła energii
elektrycznej i
mikrokogenera
cja:

Jednostk
Koszt
owy koszt
kwalifikowany kwalifiko
instalacji (zł)
wany
(zł/kW)

Udział
procento
wy
urządzeni
aw
koszcie
instalacji
(%)

Wysokość
pożyczki
(zł)

Wysoko
ść
dotacji
(zł)

0,00

0,00

0,00

źródła ciepła:

1)

maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, o której mowa w ust. 7.5 pkt.
1 Programu, na potrzeby jednego budynku mieszkalnego wynosi:
a) 100 tys. zł - z zastrzeżeniem pkt. b i c,
b) 300 tys. zł - w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego zarządzanego przez wspólnotę lub
spółdzielnię mieszkaniową (z zastrzeżeniem pkt. c),
c) 500 tys. zł - w przypadku instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz;

2)

maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, o której mowa w ust. 7.5
pkt. 2 Programu, na potrzeby jednego budynku mieszkalnego wynosi:
a) 150 tys. zł - z zastrzeżeniem pkt. b i c,
b) 450 tys. zł - w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego zarządzanego przez wspólnotę lub
spółdzielnię mieszkaniową (z zastrzeżeniem pkt. c),
c) 500 tys. zł - w przypadku instalacji, w skład której wchodzi układ mikrokogeneracyjny na biogaz;

3)

maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji podano w ust. 6 pkt. 6
Programu

2. Wnioskowana kwota
[zł]
łącznie
w tym dotacja
w tym pożyczka
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3. Informacja, czy VAT jest kosztem Wnioskodawcy
Wnioskodawca oświadcza, że podatek od towarów i usług (zaznaczyć „x”
odpowiednią opcję):
nie stanowi kosztu kwalifikowanego Przedsięwzięcia, a wszystkie kwoty
określone w Harmonogramie rzeczowo – finansowym są wartościami netto
stanowi koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia i nie będzie odliczany od
podatku należnego w rozliczeniu z właściwym Urzędem Skarbowym, a
wszystkie kwoty określone w Harmonogramie rzeczowo – finansowym są
wartościami brutto
netto
Koszty podane we wniosku i harmonogramie rzeczowo-finansowym)

brutto

podano w kwotach (zaznaczyć „x”):
4. Plan finansowy

Całkowite nakłady na realizację zadania
RAZEM
Kwalifikowalne* Niekwalifikowalne

Źródła
finansowania
Wnioskowana kwota

dotacji
pożyczki

Środki własne
Inne (jakie?)
RAZEM
*UWAGA: Wykaz kosztów kwalifikowalnych znajduje się w Programie w załączniku „Wymagania
techniczne”.

5. Wstępne określenie terminów wypłat i wysokości transz
L.p.

Termin wypłaty (dd_mm_rrrr)

Wysokość transzy (zł)

6. Wnioskowany okres karencji (przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w
spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej
raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia)

7. Wnioskowany okres finansowania (pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż
15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty
planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej)

8. Proponowana forma zabezpieczenia spłaty pożyczki (zgodnie z Katalogiem
zabezpieczeń do umowy pożyczki – zgodnie z załącznikiem nr 13 do wniosku o dofiansowanie)
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IV. Oświadczenie Wnioskodawcy
1) Oświadczam, że nie uzyskałem/-łam i nie będę się ubiegał/-ła o dofinansowanie całych lub
części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach Programu, z innych
środków publicznych, za wyjątkiem środków pochodzących z umowy pożyczki i dotacji, z
zastrzeżeniem, że te same koszty kwalifikowane nie mogą być finansowane jednocześnie ze
środków pożyczki i dotacji.
2) Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub
budynkiem mieszkalnym w budowie, na potrzeby którego będzie realizowane
przedsięwzięcie.
3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW lub
osoby wskazane przez NFOŚiGW, łącznie lub samodzielnie kontroli realizacji przedsięwzięcia,
a także przez NFOŚiGW lub osoby przez niego wskazane kontroli trwałości przedsięwzięcia, w
moje obecności, w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
4) Zobowiązuję się do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z „Wymaganiami technicznymi dla
instalacji oraz dotyczącymi uprawnień do montażu instalacji” określonymi w załączniku do
Programu.
5) Zobowiązuję się do niekorzystania ze stałych cen jednostkowych, o których mowa
w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U.
2015
poz.
478),
w
przypadku
instalacji
o
mocy
0-10
kW
służących
do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których
wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi
po 01/01/2016.
6) Zobowiązuję się do podpisania umowy z wybranym wykonawcą zawierającej:


zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
zaleceniami producenta,



potwierdzenie przez
priorytetowego,



określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z
instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez
porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,



odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
instalacji.

wykonawcę

spełnienia

wszystkich

kryteriów

programu

7) Zobowiązuję się do utrzymania trwałości przedsięwzięcia przez okres 3 lat
od jego zakończenia oraz do przekazywania w okresie trwałości danych o wielkości produkcji
energii ze źródeł odnawialnych, zgodnie z warunkami określonymi w umowie pożyczki i
dotacji.
8) Oświadczam, że w roku złożenia Wniosku oraz w ciągu ostatnich 3 lat przed jego
złożeniem NFOŚiGW nie wypowiedział mi umowy z przyczyn leżących po mojej stronie.
9) Oświadczam, że wywiązuję się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW,
właściwych organów, czy też podmiotów.
10) Oświadczam, że wywiązuję się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW.
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11) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazywanie i przetwarzanie danych, w tym moich
danych osobowych przez WFOŚiGW w Białymstoku w celu: podjęcia przez Fundusz
niezbędnych działań związanych z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie dofinansowania,
podpisaniem umowy, uruchomieniem środków oraz rozliczeniem przyznanego
dofinansowania, oraz przez NFOŚiGW w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Niniejsze
oświadczenie składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o
uprawnieniach przysługujących mi na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych, a
zwłaszcza o prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawiania.
12) Oświadczam, że na budynek objęty przedmiotowym wnioskiem nie było udzielone
wcześniej dofinansowanie w ramach Programu.
13) Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we Wniosku.

(data, czytelny podpis Wnioskodawcy)
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V. A Załączniki do Wniosku
Nr

Kto składa
załącznik

Wyszczególnienie

1

Harmonogram rzeczowo – finansowy

2

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej.

3

Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis*

wszystkie typy
beneficjentów
wszystkie typy
beneficjentów
wszystkie typy
beneficjentów

Wzór
załącznika do
wniosku
Załącznik nr 1 do
wniosku
Załącznik nr 2 do
wniosku
Załącznik nr 2a
do wniosku

Zaznaczyć
„x” które
załączono

*wypełniany, jeśli wnioskowana pomoc jest pomocą

publiczną. W przypadku ubiegania się o pomoc de
minimis, wnioskodawca składa:


informacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn.


4

zm.), a także
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie
otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w
ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o
wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej
pomocy w tym okresie.

Projekt (lub kopia projektu) instalacji*
zawierający w szczególności:
a) schemat przedmiotowej instalacji wraz z
licznikiem energii (jeśli instalacja licznika
wynika z wymagań określonych w załączniku
do Programu „Warunki techniczne”);
b) opis instalacji wraz z parametrami
technicznymi urządzeń (w tym: moc,
sprawność, uzysk);
c) kosztorys.

osoby
fizyczne,
wspólnoty i
spółdzielnie
mieszkaniowe

* projekt powinien być sporządzony przez osobę
posiadającą uprawienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalności instalacyjnej lub
certyfikatu wystawionego przez Prezesa Urzędu
Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie danego
rodzaju urządzeń.

5

Potwierdzenie przez projektanta spełnienia
wymagań programu określonych w załączniku do
Programu „Wymagania techniczne” dla każdego
zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia zgodnie
ze wzorem zamieszczonym na stronie
internetowej NFOŚiGW aktualnym na dzień
złożenia wniosku.

osoby
fizyczne,
wspólnoty i
spółdzielnie
mieszkaniowe

6

Dokumenty potwierdzające zgodności
projektowanych urządzeń z odpowiednimi
normami technicznymi, o których mowa w
załączniku do Programu „Warunki techniczne”.

osoby
fizyczne,
wspólnoty i
spółdzielnie
mieszkaniowe
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7

8

9

Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania
budynkiem mieszkalnym lub budynkiem
mieszkalnym w budowie (dokument
potwierdzający prawo własności (w tym
współwłasność) / użytkowanie wieczyste /
spółdzielcze własnościowe prawo do domu
jednorodzinnego).
Kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub
kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy
lub robót budowlanych z potwierdzonym
wpływem przez właściwy organ lub
oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie
jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę,
jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót
budowlanych.
Oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie
będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub
części kosztów przedsięwzięcia, objętych
finansowaniem w ramach programu
priorytetowego, z innych środków publicznych

osoby
fizyczne,
wspólnoty i
spółdzielnie
mieszkaniowe

osoby
fizyczne,
wspólnoty i
spółdzielnie
mieszkaniowe

osoby
fizyczne,
wspólnoty i
spółdzielnie
mieszkaniowe

Załącznik nr 4 do
wniosku

Załącznik nr 5 do
wniosku

osoby fizyczne

10

Kserokopia dokumentu tożsamości

11

Informacja o dochodach i wydatkach wraz z
dokumentacją ją potwierdzającą.

osoby fizyczne

Załącznik nr 6 do
wniosku

12

Druk dla celów odprowadzenia podatku
dochodowego od osób fizycznych (PIT-8c)

osoby fizyczne

Załącznik nr 7 do
wniosku

Upoważnienie do pozyskania informacji z Biura
Informacji Gospodarczej

osoby fizyczne
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Załącznik nr 8 do
wniosku

wspólnoty
mieszkaniowe

Załącznik nr 9 do
wniosku

spółdzielnie
mieszkaniowe

Załącznik nr 10
do wniosku

jst, związki jst,
stowarzyszenia
jst, spółki
prawa
handlowego ze
100%
udziałem jst
jst, związki jst,
stowarzyszenia
jst, spółki
prawa
handlowego ze
100%
udziałem jst

Załącznik nr 11
do wniosku

14

Informacja o wspólnocie mieszkaniowej oraz spis
wymaganych załączników*.
*dołączyć jeśli dotyczy

15

Informacja o spółdzielni mieszkaniowej oraz spis
wymaganych załączników*.
*dołączyć jeśli dotyczy

16

17

Zestawienie budynków, które zostały zgłoszone
do uczestnictwa w programie.

Oświadczenie o spełnieniu wymagań programu.

12

Załącznik nr 12
do wniosku

Wersja z dnia 2015-10-15

18

jst, związki jst,
stowarzyszenia
jst,

JST lub ich związki - Aktualna wieloletnia
Prognoza Finansowa wraz z opinią RIO.

spółki prawa
handlowego ze
100%
udziałem jst

Spółki JST - Sprawozdanie finansowe (za
ostatnie 3 lata poprzedzające rok złożenia
wniosku, bieżące oraz prognozę na okres
kredytowania).
19

W ramach sprawozdań finansowych należy dołączyć dokumenty
finansowe (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w
zależności od rodzaju (takie jak m.in. sprawozdanie finansowe za
ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku, opinia
biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za
ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku (jeżeli
dotyczy), sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne)
za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy),
roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata
poprzedzające rok złożenia wniosku oraz deklaracje podatkowe za
wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy).

20

Statut albo umowa spółki.

21

Katalog zabezpieczeń do umowy dotacji i
pożyczki, wymaganych przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie

spółki prawa
handlowego ze
100%
udziałem jst
Załącznik nr 13
do wniosku o
dofinansowanie

13

Wersja z dnia 2015-10-15

