Załącznik nr 3 do Regulaminu
Wniosek
o rozliczenie i wypłatę dotacji ze środków budżetu Gminy Stare Bogaczowice na
dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza związanych z trwałą
likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie

Dane wnioskodawcy
Nazwisko i
imię
Telefon:

PESEL
e-mail

Na podstawie zawartej umowy Nr .................. z dnia ...................... o przyznanie dotacji ze
środków budżetu gminy na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza
związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie i
wymianą na nowoczesne źródło ciepła, proszę o wypłatę dotacji do zainstalowanego nowego
źródła ciepła ............................................
Proszę o wypłatę dotacji przelewem na nr konta bankowego:

(nr rachunku bankowego)
1.
□
□
□
□
□
2,
3.

• CHARAKTERYSYKA WYKONANEGO ZADANIA
Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:
ogrzewanie gazowe
kocioł na lekki olej opałowy
kocioł elektryczny
pompy ciepła
kocioł opalany paliwem stałym, który spełnia warunki określone w Regulaminie
Moc zainstalowanego źródła ciepła: ........................... kW
Powierzchnia ogrzewana ........................... m2
• KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Całkowite koszty przedsięwzięcia ....................................................................................... zł
słownie ................................................................................................................................ zł.
Wnioskowane dofinansowanie ........................................................................................... zł.
słownie ................................................................................................................................ zł.
• DOKUMENTY, potwierdzające realizację przedsięwzięcia:
1. faktury/rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wraz z
potwierdzeniem realizacji zapłaty (dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać
1

Wnioskodawcę)
L

p.
1
2
3
4
5

Nr faktury, rachunku

Wystawca faktury Data wystawienia

Kwota netto

Kwota brutto

Data zapłaty

Razem
2.Oświadczenie Wnioskodawcy, że realizacja przedsięwzięcia została wykonana zgodnie z
ustawą prawo budowlane (wg wzoru - załącznik nr 4 do regulaminu);
3.Oświadczenie Wnioskodawcy o demontażu i przekazaniu starego źródła ciepła do likwidacji
(wg wzoru - załącznik nr 5 do regulaminu);
4.Oświadczenie instalatora posiadającego stosowne uprawnienia o prawidłowości
wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;
5. Wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia i zaświadczenia o możliwości użytkowania
zamontowanych urządzeń - jeżeli dotyczy;
6. W zależności od rodzaju nowego źródła ciepła dołączam (zaznaczyć właściwe):
□ a) w przypadku wymiany na kocił gazowy:
- deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE);
- opinię kominiarską;
□ b) w przypadku wymiany na kocioł na lekki olej opałowy:
- deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE);
- opinię kominiarską;
□ c) w przypadku wymiany na piece zasilane prądem elektrycznym:
- deklaracja zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE);
- certyfikat urządzenia wymagany przepisami prawa budowlanego;
- umowę dostawy energii;
□ d) w przypadku wymiany na kocioł opalany paliwem stałym lub biomasą, który
spełnia warunki określone w Regulaminie:
- opinię kominiarską ustalającą prawidłowość połączenia urządzenia do przewodu
kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni;
- certyfikat lub inny równoważny dokument instytucji posiadającej certyfikat Polskiego
Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European
Accreditation), potwierdzający spełnienie wymogów klasy 5 wg normy PN- EN303-5:2012 i
posiadaniu nominalnej sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%;

(data i podpis Wnioskodawcy)
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