WNIOSEK
o wypłatę dotacji
Na podstawie zawartej umowy nr ............................... z dnia ...................................... o udzielenie dotacji
celowej ze środków budżetu Gminy Sulików pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, tj.
...................................................................................................................................................................................
(rodzaj źródła ciepła, producent, model)
proszę o wypłatę dotacji do zrealizowanego przedsięwzięcia w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na
działce nr ...................... obręb ....................... położonym w miejscowości ...................................... przy ul.
......................................... nr ...............................
Dofinansowanie proszę przekazać przelewem na rachunek bankowy nr:
...................................................................................................................................................................................
(nazwa banku i nr rachunku bankowego)
I. CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła:
kocioł gazowy - .......................[kW]
kocioł na lekki olej opałowy - .......................[kW]
system ogrzewania elektrycznego - ..............................[kW]
kocioł na paliwo stałe lub biomasę (spełniający wymagania ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe) ..............................................[kW]
kolektory słoneczne - .......................[kW]
pompa ciepła - ....................................[kW]
panele fotowoltaiczne - .......................[kW]
przydomowe elektrownie wiatrowe - .......................[kW]
2. Moc zainstalowanego źródła ciepła .............................................................................................................. kW
3. Producent oraz model źródła ciepła......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. Powierzchnia ogrzewana w budynku/lokalu: ………..………............................………………………… [m2]
5. Liczba trwale zlikwidowanych źródeł ciepła na paliwo stałe lub biomasę ................................................... szt.
II. KOSZTY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Koszty realizacji przedsięwzięcia .......................................... zł
słownie....................................................................................................................................................................zł
2. Wysokość wnioskowanego dofinansowania ......................................... zł
słownie ...................................................................................................................................................................zł

III. ZAŁĄCZNIKI
W przypadku wątpliwości co do zakresu wykonania przedsięwzięcia, Gmina może żądać dodatkowych
dokumentów potwierdzających wykonanie przedsięwzięcia w całości.
1. kserokopie faktur i/lub faktur VAT, rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, potwierdzających
poniesione wydatki (2 egz. - oryginały do wglądu. Jeśli faktury i/lub faktury VAT nie zawierają szczegółowej
kalkulacji poniesionych kosztów, Wnioskodawca załącza dodatkowo odrębny dokument potwierdzony przez
Wykonawcę i Wnioskodawcę zawierający kalkulację poniesionych kosztów (z uwzględnieniem kosztów
jednostkowych);
2. dokument potwierdzający dokonanie płatności;
3. sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcę dokonującego wymiany systemu ogrzewania protokół
odbioru technicznego lub zaświadczenie zawierające co najmniej potwierdzenie demontażu lub trwałego
odłączenia starego źródła ciepła i montażu nowego źródła ciepła wraz z podaniem terminu wymiany paleniska,
liczby trwale wyłączonych palenisk lub kotłowni na paliwa stałe starej generacji, informację o mocy (w kW)
zdemontowanego źródła ciepła (nie dot. pieców kaflowych) oraz dane techniczne zainstalowanego źródła
ciepła tj. moc kotła w kW, sprawność cieplna, rodzaj i szacowane zużycie paliwa; w przypadku robót
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane protokół winien być podpisany przez osobę posiadającą
uprawnienia, jeżeli protokół zawierać będzie wykaz wad, których usunięcie warunkuje przekazanie inwestycji
do eksploatacji, do rozliczenia Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć protokół potwierdzający ich
usunięcie;
4. wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia i zaświadczenia o możliwości użytkowania zamontowanych
urządzeń;
5. certyfikaty zgodności CE;
6. opinia kominiarska potwierdzająca trwałe usunięcie (zaślepienie) połączenia z przewodem kominowym
wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym lub biomasą (jeżeli dotyczy);
7. dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan po realizacji zadania.
8. Inne: ………………………………………………………………………………………………………...

.................................................
miejscowość, data

....................................................
czytelny podpis

