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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Lublinie dla osób fizycznych na
inwestycje z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM

Wypełnia WFOŚiGW w Lublinie

Rejestracja w systemie kancelaryjnym

Nr wniosku:
Data rejestracji
w systemie:

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W FORMIE POŻYCZKI W RAMACH
PROGRAMU „EKODOM” – CZĘŚĆ

B (składany na etapie oceny merytorycznej wniosku)

(dla osób fizycznych)
UWAGA: Każde pole musi zostać wypełnione, jeśli dana rubryka nie dotyczy Wnioskodawcy, proszę
wpisać “nie dotyczy”.
A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCÓW:
A.1. WNIOSKODAWCY
Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Seria i nr dowodu tożsamości:
Adres:

A.2. WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (jeśli dotyczy)
Imię:

Seria i nr dowodu tożsamości:
Adres:

Nazwa banku
Numer rachunku Wnioskodawcy

Nazwisko:

PESEL:
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B. NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA (nazwa przedsięwzięcia i lokalizacja, zgodnie z częścią A wniosku).

C. AKTUALIZACJA INFORMACJI ZAWARTYCH w części A wniosku
(Wypełnić w wypadku zmiany informacji zawartych we wniosku część A złożonego na etapie wstępnym. Opis
dotyczy zmian danych osobowych Wnioskodawcy, proponowanego zabezpieczenia pożyczki oraz terminów spłaty).

D. OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI ZADANIA (dzień/miesiąc/rok):
Rozpoczęcie:

Zakończenie:

E. KOSZTY ORAZ FINANSOWANIE REALIZOWANEGO ZADANIA
Koszt kwalifikowany zadania (w zł brutto)
Wnioskowana kwota pożyczki (w zł brutto)
Termin wypłaty pożyczki (dzień/miesiąc/rok)
F. POMOC PUBLICZNA*
W wypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku objętym wnioskiem a także
w przypadku produkcji energii elektrycznej i stworzenia możliwości odprowadzania jej do sieci
elektrycznej, Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia formularza informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis i zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy
de minimis.
Tytuł prawny do nieruchomości, na której jest
zlokalizowany budynek objęty wnioskiem

Informacja dotycząca prowadzenia działalności
gospodarczej w budynku objętym wnioskiem (w
tym najem, dzierżawa, użyczenie) - W przypadku
odpowiedzi twierdzącej należy podać udział
procentowy powierzchni, na której jest prowadzona
działalność gospodarcza (w tym najem, dzierżawa,
użyczenie) w odniesieniu do całkowitej powierzchni
użytkowej budynku, (zgodny z decyzją ws. wymiaru
podatku od nieruchomości)

własność
współwłasność

NIE

TAK

Udział procentowy
powierzchni, na
której prowadzona
jest działalność
gospodarcza [%]

Strona 3 z 5

*dotyczy przedsięwzięć związanych z montażem paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i wodnych
tylko w przypadku podłączenia do sieci energetycznej.
G. DANE O REALIZOWANYM ZADANIU
(Dla systemów hybrydowych opisujemy urządzenia składające się na system w pkt G.1, G.2, G.3, G.4, G.5)

G.1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem
ekologicznym, wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły
gazowe
Wydajność cieplna kotłów [kW]
Rodzaj kotła
Rodzaj stosowanego paliwa
Sprawność urządzeń [%]
G.2. Kolektory słoneczne
Rodzaj i ilość kolektorów (próżniowy, płaski)
Przewidywana ilość wytworzonej energii
cieplnej [GJ]
Powierzchnia całkowita zamontowanych
kolektorów [m2]
G.3. Instalacja fotowoltaiczna
Moc instalacji [kWe]
Ilość paneli
Rodzaj paneli
Powierzchnia ogniw fotowoltaicznych [m 2]
Przewidywana ilość wyprodukowanej energii
elektrycznej [kWh/rok]
G.4. Instalacja pompy ciepła
Moc pompy ciepła [kW]
Rodzaj pompy ciepła (np. powietrze-grunt,
powietrze-powietrze, powietrze-woda)
Współczynnik COP
Współczynnik Qusable
Przewidywana ilość wytworzonej energii
cieplnej [GJ]

G.5. Inne źródła wytwarzania ciepła
Wydajność cieplna [kW]
Rodzaj stosowanego paliwa
Przewidywana ilość wytworzonej energii
cieplnej [GJ]
Opis
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G.6. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej
Długość przyłącza [m]
Moc węzła ciepłowniczego

G.7. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
Rodzaj oczyszczalni (np. roślinna,
biologiczna, z drenażem)
Liczba użytkowników
Projektowana przepustowość
H. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Źródła finansowania przedsięwzięcia

(w zł)

Udział własny
Środki własne:
Inne źródła (podać jakie):
WFOŚiGW w Lublinie - pożyczka
RAZEM
I.
LP

STAN PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI ZADANIA
NAZWA DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU DOKUMENTÓW

DOKUMENT Z DNIA

Decyzje administracyjne niezbędne do realizacji zadania w zależności od jej rodzaju:
1

Pozwolenie na budowę wraz z kopią strony dokumentacji
projektowej, stanowiącej załącznik do w/w decyzji - kopia

2

Zgłoszenie robót budowalnych

Dokumenty dotyczące wyboru wykonawcy zadania
1

Umowa z wykonawcą robót

2

Kosztorys inwestorski/wycena

Inne dokumenty:
1

Dokumentacja techniczna

2

Certyfikaty potwierdzające kwalifikacje do instalowania
realizowanego przedsięwzięcia

3

Inne dokumenty(opisać)
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J. OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO
J.1. OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO – WYMIANA PIECÓW LUB KOTŁÓW
Rodzaj stosowanego paliwa przed modernizacją
Ilość zużywanego paliwa przed modernizacją
Rodzaj stosowanego paliwa po modernizacji
Ilość zużywanego paliwa po modernizacji
(Obliczenia redukcji emisji zanieczyszczeń dokonuje Fundusz)
Stan przed
Stan po realizacji
Rodzaj
Efekt ekologiczny
realizacją zadania
zadania
wskaźnika
[Mg/rok]
[Mg/rok]
[Mg/rok]
1
2
3
4 = 2-3
pył

Redukcja %
5=4/2 x 100

SO2
NOx
CO
CO2
J.2. OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO – OZE
(Obliczenia redukcji emisji zanieczyszczeń dokonuje Fundusz. Poz. 1-2 Wniosku są wypełniane
przez Wnioskodawcę)
1

Produkcja energii cieplnej z OZE [GJ/rok]

2

Produkcja energii elektrycznej z OZE [MWh/rok]

3

Produkcja energii (1 + 2)

4

Wskaźnik jednostkowej emisyjności CO2 [MgCO2/MWh]

5

Redukcja lub uniknięcie emisji CO2 [Mg/rok] (4*5)

0,812

1) Oświadczam, że podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia.
2) Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających
nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne
znaczenie dla uzyskania dofinansowania od WFOŚiGW w Lublinie wynikająca z art. 297 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami).

Potwierdzam/(y) prawdziwość danych i informacji zamieszczonych we wniosku

Miejsce, data:

Podpis Wnioskodawcy:

