Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków
Data złożenia wniosku

Wersja formularza: …………
Obowiązuje o d dnia: …………

3.

Suma kontrolna wyliczana jest po weryfikacji
formularza

Wniosek dla związków międzygminnych, powiatów,
związków metropolitalnych
o zawarcie porozumienia na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, o którym
mowa w art. 11c ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412
i 2127, z 2021 r. poz.11)
Ilekroć we wniosku jest mowa o „Ustawie” rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127, z 2021 r. poz. 11)

A. INFORMACJE OGÓLNE
A.1. DANE WNIOSKODAWCY
a)

Podmiot określony w art. 11c ust. 1a Ustawy odpowiedzialny za wniosek

Nazwa

A.1.1

NIP

A.1.2

REGON

A.1.3

b) Adres siedziby podmiotu określonego w art. 11c ust. 1a Ustawy
Województwo
Powiat
A.1.4

A.1.5

Gmina

Miejscowość
A.1.6

A.1.7

Ulica

Nr domu/lokalu
A.1.8

A.1.9

Kod pocztowy

Poczta
A.1.10

A.1.11

c)
Dane osoby/osób wyznaczonej/-ych do kontaktów
Nazwisko
A.1.12

Imię

A.1.13

Telefon kontaktowy

e-mail

A.1.15

A.1.14

Dodaj kolejną (nie więcej niż 3)
A.1.16

A.2. INFORMACJA O GMINACH UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI POROZUMIENIA
Liczba gmin uczestniczących w
realizacji Porozumienia
Nazwa gminy
(cały wiersz z polami A.2.2 i A.2.3
pojawia się tyle razy ile wskazano
w polu A.2.1)

A.2.1
A.2.2

A.2.3
Wniosek dotyczy
zawarcia
kolejnego
porozumienia dla
gminy

Uwaga: dla każdej z wymienionych gmin, w imieniu których zawierane będzie porozumienie należy wypełnić części
B, C oraz E w dalszej części wniosku.
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(pojawia się zwielokrotniona (zgodnie z liczbą wskazaną w Polu A.2.1) liczba sekcji B,C i E do wypełnienia dla
każdej gminy osobno)

B. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU
-------------------------------------------------------- (sekcja powielona dla każdej gminy - wartości w polu A.2.2)
INFORMACJE PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ DOTYCZĄ
Nazwa gminy
(wypełniane automatycznie zgodnie z polem A.2.2)

B.0.1

B.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘĆ NISKOEMISYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA TERENIE
GMINY
Łączna liczba mieszkańców zamieszkujących na obszarze gminy

B.1.1

Łączna liczba jednorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy

B.1.2

Liczba jednorodzinnych budynków mieszkalnych na obszarze gminy, w których istnieją urządzenia lub
systemy grzewcze niespełniające standardów niskoemisyjnych

B.1.3

a) Liczba przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji w ramach Porozumienia
Liczba przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji w ramach porozumienia:

w nie mniej niż 1% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy
lub nie mniej niż 20 takich budynków oraz

nie więcej niż 12% łącznej liczby takich budynków,
z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000,
(=B.1.5+B.1.6+B.1.7+B.1.8+B.1.9+B.1.10+B.1.11)
Z rozbiciem na poniższe kategorie (przedsięwzięcie może należeć do jednej kategorii)
Wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne
jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych
budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy
niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5
zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania
nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą
Zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię
dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
oraz
wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne
jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych
budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy
niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5
zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania
nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą
Likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne
jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych
budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, z wyłączeniem kotłów na
paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską
normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją
przenoszącą, oraz przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do
sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej albo modernizacja tego przyłączenia,
wraz z zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową.
Zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię
dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
oraz
likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne
jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych
budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, z wyłączeniem kotłów na
paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską
normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją
przenoszącą, oraz przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do
sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej albo modernizacja tego przyłączenia,
wraz z zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych
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B.1.4

B.1.5

B.1.6

B.1.7

B.1.8
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ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową.
Likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne
jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych
budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz zapewnienie budynkowi
mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego
źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) oraz dostępu do pompy ciepła, wraz z
zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzeniu energii elektrycznej z tej instalacji oraz
zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową.
Zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię
dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej
oraz
likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne
jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych
budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz zapewnienie budynkowi
mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego
źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) oraz dostępu do pompy ciepła, wraz z
zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzeniu energii elektrycznej z tej instalacji oraz
zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową.
Zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię
dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, jeżeli
jednocześnie:

Istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają standardy niskoemisyjne,
albo

Budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony do sieci ciepłowniczej, albo

Budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony , na potrzeby ogrzewania
budynku, do sieci gazowej lub elektroenergetycznej, albo

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym jest wykorzystywany kocioł na paliwo
stałe spełniający wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską
normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie
z normą ją przenoszącą
Szacowana liczba beneficjentów objętych realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych na terenie gminy o
których mowa w art.11d ust.1 Ustawy (osoby fizyczne)
Szacowana liczba przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 11 d ust. 2a Ustawy
(mieszkaniowy zasób gminy)

B.1.9

B.1.10

B.1.11

B.1.12
B.1.13

b) Liczba budynków w których planowana jest realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych w ramach Porozumienia
Liczba jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w których planowana jest realizacja przedsięwzięć
B.1.14
niskoemisyjnych, o których mowa w pkt B.1.4
(B.1.14 >0 )
Procent liczby budynków, w których będą realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne, o których mowa w
B.1.15
pkt B.1.4, w łącznej liczbie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy [%]
(=B.1.14/ B.1.2 *100%; jeśli B.1.1>100.000 bez ograniczenia, jeśli B.1.1<=100.000 wówczas B.1.15 maks.
12%, jeśli B.1.1<=100.000 oraz niezaznaczone A.2.3 oraz B.1.14<20 wówczas B.1.15 min. 1%,)
Łączna liczba budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy, w których nastąpi wymiana
B.1.16
lub likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych lub podgrzewających wodę uzytkową, (w których będą
realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne należące do kategorii B.1.5 – B.1.10)
Procent liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy, w których nastąpi wymiana
B.1.17
lub likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów podgrzewających wodę użytkową, (w
których będą realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne należące do kategorii B.1.5 – B.1.10 )[%]
(=B.1.16/ B.1.14 *100%, >= 80%)

c) Szacowany efekt ekologiczny
Szacowane aktualne zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej liczone łącznie dla wszystkich budynków
objętych Porozumieniem [MWh/rok]
Szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej liczone łącznie dla wszystkich
przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych Porozumieniem z wyłączeniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, o
których mowa w art. 11c ust. 3a Ustawy [MWh/rok]
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Szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej liczone łącznie dla wszystkich
przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych Porozumieniem z wyłączeniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, o
których mowa w art. 11c ust. 3a Ustawy [%]
(=B.1.19/B.1.18*100%, >=30%)

B.1.20

B.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI POROZUMIENIA I
UTRZYMANIA JEGO EFEKTÓW
a) W jaki sposób gmina zapewni prawidłowość realizacji Porozumienia i utrzymania jego efektów?
(maks. 6 000 znaków ze spacjami – pozostałe informacje można umieścić w załączniku)
W pkt B.2.1 należy odpowiedzieć na następujące pytania pomocnicze:
1) Czy w gminie zostanie zatrudniony doradca energetyczny? Jakie będą jego obowiązki?
2) Czy w gminie zostanie wyznaczona osoba, która będzie odpowiedzialna za kontakt z beneficjentem? Jaka będzie jej rola i
obowiązki?
3) Jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia i organizacji zaplecza technicznego do obsługi beneficjentów oraz realizowania
założeń Porozumienia między NFOŚiGW, a gminą np. strona www, osoba odpowiedzialna w gminie za przygotowanie oraz realizację
działań związanych z zamówieniami publicznymi?
4) Czy po realizacji Porozumienia planowane są kontrole w miejscach przeprowadzonych prac, w tym m.in. w zakresie właściwego
użytkowania zainstalowanych źródeł ciepła, braku przeróbek lub zmian w zakresie przedsięwzięcia niskoemisyjnego?
Dodatkowo należy opisać wszelki działania podejmowane przez gminę, które będą gwarantowały prawidłowe realizowanie założeń
Porozumienia, a także podtrzymanie uzyskanych efektów.
B.2.1

Treść dołączona w formie załącznika
B.2.2

b) Proszę o przedstawienie informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza w gminie.
(maks. 6 000 znaków ze spacjami – rozszerzoną informację można umieścić w załączniku)
W pkt B.2.3 należy syntetycznie przedstawić informacje o stopniu zanieczyszczenia i jakości powietrza w gminie poprzez uwzględnienie
pomocniczych zagadnień tj.:
1) Przytoczenie danych dot. liczby dni z przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami oraz ich wartości dla PM2.5, PM10 oraz innych
związków uznawanych za szkodliwe dla zdrowia O3, NO2, SO2, benzen, CO) na przestrzeni kilku ostatnich lat, Istotne jest
przedstawienie tendencji skali zanieczyszczenia powietrza w gminie na przestrzeni ostatnich kilku lat.
2) Opisanie możliwych negatywnych skutków na zdrowie mieszkańców gminy spowodowane powietrzem o złej jakości.
3) Opisanie głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dot. sektora
bytowo-komunalnego.
Przy wypełnianiu punktu można przytaczać dane z np. Programów Ochrony Powietrza, uchwał antysmogowych, gminnego programu
niskoemisyjnego oraz ze stron Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
B.2.3

Treść dołączona w formie załącznika
B.2.4

c)

Proszę o przedstawienie spodziewanych korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w stosunku do kosztów realizacji
tych przedsięwzięć.
(maks. 6 000 znaków ze spacjami – rozszerzoną informację można umieścić w załączniku)
W pkt B.2.5 przy opisywaniu spodziewanych korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w stosunku do kosztów realizacji
przedsięwzięć, należy opisać spodziewany efekt lokalny dla gminy poprzez:
1) Opisanie jakie działania planowane są do podjęcia przez gminę, aby osiągnąć zamierzony efekt w ramach realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych np. ile jest planowanych do wymiany i likwidacji źródeł ciepła, ile budynków jednorodzinnych jest planowane do
termomodernizacji, w jakim stopniu zakłada się poprawę jakości powietrza w gminie;
2) Odniesienie się do celów, których osiągnięcie zostało nałożone ustawą tj. wymiana lub likwidacja urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę w nie mniej niż 80% budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło
grzewcze liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych w nie mniej niż 30% energii finalnej w rozumieniu art. 2 pkt
7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z2020 r. poz. 264, 286 i 2127).
B.2.5

Treść dołączona w formie załącznika
B.2.6
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---------------------------------------------------------------( koniec powielonej sekcji w części B)

C. KOSZTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NISKOEMISYJNYCH
-------------------------------------------------------- (sekcja powielona dla każdej gminy - wartości w polu A.2.2)
INFORMACJE PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ DOTYCZĄ
Nazwa gminy
(wypełniane automatycznie zgodnie z polem A.2.2)

C.0.1

C.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ NISKOEMISYJNYCH PLANOWANYCH DO
ZREALIZOWANIA NA OBSZARZE GMINY NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
Kwota kosztów przeznaczonych na realizację Porozumienia [PLN] z wyłączeniem wkładów własnych
beneficjentów
Kwota środków na realizację Porozumienia, do której zabezpieczenia w budżecie gminy zobowiązuje się
gmina [PLN]

C.1.1

Udział środków zabezpieczonych w budżecie gminy w kwocie kosztów przeznaczonych na realizację
Porozumienia [%]
(=C.1.2/C.1.1*100%) >= 30% jeżeli B.1.1 <100000, >30% jeżeli B.1.1 >=100000)
Wnioskowana maksymalna kwota wsparcia ze środków Funduszu (współfinansowania przedsięwzięć
niskoemisyjnych) [PLN]
(=C.1.1-C.1.2)
Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku / lokalu w budynku
jednorodzinnym mieszkalnym, bez udziału własnego beneficjenta [PLN]
(=C.1.1/B.1.4, <= 53 tys. zł)
Udział wsparcia ze środków Funduszu w łącznej kwocie środków przeznaczonych na realizację
Porozumienia [%]
(=C.1.4/C.1.1*100%)

C.1.3

C.1.2

C.1.4

C.1.5

C.1.6

Proszę o przedstawienie uzasadnienia kosztów realizacji Porozumienia (na podstawie liczby i kategorii przedsięwzięć
niskoemisyjnych wskazanych w polach B.1.5-B.1.11)
(maks. 6 000 znaków ze spacjami – rozszerzoną informację można umieścić w załączniku)
C.1.7

Treść dołączona w formie załącznika
C.1.8

C.2 WNIOSKOWANA KWOTA WSPÓŁFINANSOWANIA Z FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
Wnioskowana kwota współfinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z tytułu realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych zgodnie z częścią C niniejszego wniosku
(=C.1.4)
Przewidywany okres wykorzystania przyznanej kwoty na realizację porozumienia od dnia zawarcia
porozumienia (w miesiącach)
(jeśli B.1.15 <=2% wtedy C.2.2<=36; jeśli B.1.15 > 2% C.2.2<=48)

C.2.1

C.2.2

---------------------------------------------------------------( koniec powielonej sekcji w części C)

D. ŁĄCZNA WNIOSKOWANA KWOTA WSPÓŁFINANSOWANIA Z FUNDUSZU
TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
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Łączna wnioskowana kwota współfinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z tytułu
realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych zgodnie z częścią C niniejszego wniosku
= suma pól C.1.4 dla wszystkich gmin

D.1.1

E. AKTY PRAWNE
------------------------------------------------------ (sekcja powielona dla każdej gminy - wartości w polu A.2.2)
INFORMACJE PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ DOTYCZĄ
Nazwa gminy
(wypełniane automatycznie zgodnie z polem A.2.2)

E.0.1

E.1 INFORMACJE O AKTACH PRAWNYCH
UCHWAŁA O OGRANICZENIU LUB ZAKAZIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, W KTÓRYCH NASTĘPUJE SPALANIE PALIW
Oświadczam, że na obszarze gminy obowiązuje uchwała, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565 i 2127) – tzw. uchwała antysmogowa przyjmowana przez sejmik
województwa
Uwaga: należy dołączyć treść uchwały lub wskazać link do strony na której jest publikowana
Kopia uchwały stanowi załącznik do wniosku
E.1.1
Załączam link do uchwały
E.1.3
E.1.2
(możliwość edycji i wymagane uzupełnienie, gdy zaznaczono E.1.2)

---------------------------------------------------------------( koniec powielonej sekcji w części E)

F. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
1.

Oświadczam, że znam zasady współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu
Termomodernizacji i Remontów, o których mowa w Ustawie.

2.

Oświadczam, że na realizację Porozumienia, gminy, na obszarze których będą realizowane przedsięwzięcia
niskoemisyjne, zobowiązały się do zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych pochodzących z dochodów
własnych lub ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zgodnie z art. 11c ust. 1 pkt 4 Ustawy, w następujących wysokościach:
(należy przenieść dla każdej gminy osobno (info: do powielenia tyle razy ile gmin wpisano w Pole A.2.1).
Nazwa gminy (wypełniane automatycznie zgodnie z polem A.2.2)
F.1.2

Kwota zabezpieczonych w budżecie środków
(wypełniane automatycznie = C.1.2)
F.1.3

3.

Oświadczam, że przedsięwzięcia niskoemisyjne realizowane na obszarze gmin/-y w ramach Porozumienia, będą spełniać
wymogi art. 2 pkt 1b oraz art. 11c ust.3 Ustawy oraz spełniają standardy niskoemisyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1c
Ustawy.

4.

Oświadczam, że umowy zawierane między gminą a beneficjentem na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, dla
wszystkich gmin objętych porozumieniem, będą spełniać wymogi nałożone art. 11d ust. 2-6 Ustawy.

5.

Oświadczam, że każda z gmin objętych porozumieniem będzie zawierała umowy o realizację przedsięwzięć
niskoemisyjnych wyłącznie z osobą, która spełnia warunki nałożone art. 11d. ust. 1 Ustawy.

6.

Oświadczam, że dla każdej gminy objętej porozumieniem, uchwała określająca regulamin realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych spełnia lub będzie spełniać warunki określone w art. 11d ust. 8 i 8a Ustawy.
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7.

Oświadczam, że informacje o wyrobach zawierających azbest pozyskane w związku z realizacją przedsięwzięć
niskoemisyjnych, zostaną wprowadzone do rejestru wyrobów zawierających azbest pod adresem
www.bazaazbestowa.gov.pl.

8.

Oświadczam, że wnioskodawca , w razie potrzeby udzieli Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej dodatkowych wyjaśnień i informacji oraz przedłoży dodatkowe dokumenty dotyczących przedmiotowego
wniosku, w szczególności dotyczących każdej z gmin objętych porozumieniem.

9.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

10. Oświadczam, że zgodnie z art.11c ust. 5 pkt 5 Ustawy średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym
budynku mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach – w
jednym lokalu, objętych Porozumieniem bez wkładu własnego beneficjenta, nie przekracza kwoty 53 000 zł.
11. Oświadczam, że przedsięwzięcia niskoemisyjne realizowane na obszarze każdej z gmin objętych porozumieniem, nie
przekroczą 12% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy, zgodnie z art.11c ust.1 pkt 1
Ustawy, za wyjątkiem miast powyżej 100 000 mieszkańców .

F.1.4

Wnioskuję o przyznanie współfinansowania z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z tytułu realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych zgodnie z treścią wniosku.

…………………………………………………………………….
data i podpisy osób upoważnionych do złożenia wniosku

F. ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

Kopia umowy zawartej między gminą a związkiem międzygminnym/związkiem metropolitalnym/powiatem regulującej prawa i
obowiązki poszczególnych stron wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych
F.1

(tabela powielona dla każdej gminy x)
Nazwa gminy
(wypełniane automatycznie zgodnie z polem A.2.2)

F.2

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Porozumienia w układzie kwartalnym
F.2.x

F.3.x

F.4.x

F.5.x

F.6.x

F.7.x

.
Treść wyjaśnień do punktu pkt B.2.a) wniosku
(widoczne gdy dla gminy x zaznaczono B.2.2)
.
Treść wyjaśnień do punktu pkt B.2.b) wniosku
(widoczne gdy dla gminy x zaznaczono B.2.4)
.
Treść wyjaśnień do punktu pkt B.2.c) wniosku
(widoczne gdy dla gminy x zaznaczono B.2.6)
.
uzasadnienie kosztów realizacji Porozumienia
(widoczne gdy dla gminy x zaznaczono C.1.8)
Uchwała o ograniczeniu lub zakazie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
(widoczne gdy dla gminy x zaznaczono E.1.1)
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