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Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki
WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU GMINY KOLUSZKI NA
WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA
DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię
Telefon kontaktowy

e-mail
ADRES ZAMIESZKANIA

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZOSTANIE ZREALIZOWANE ZADANIE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer ewidencyjny działki

Obręb ewidencyjny (nr – miejscowość)

Numer księgi wieczystej
Stan prawny: □ własność

□

Nr lokalu

Prowadzona przez
□ współwłasność

inny tytuł prawny/ prawo do dysponowania nieruchomościom na cele budowlane

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
Rodzaj zainstalowanego ogrzewania

 ogrzewanie gazowe - z sieci
 ogrzewanie gazowe - ze zbiornika
kocioł na biomasę
 pompa ciepła
 węzeł cieplny
ogrzewanie olejowe
ogrzewanie elektryczne

Nazwa i typ zainstalowanego urządzenia
Moc zainstalowanego urządzenia [kW]
Liczba i rodzaj trwale zlikwidowanych źródeł ciepła

1

Termin realizacji całego zadania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Koszty poniesione na realizację zadania

Koszt całkowity brutto

Koszt kwalifikowalny brutto

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ROZLICZENIA ZADANIA
1. Protokół odbioru lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości wykonania robót zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i normami.
2. Oświadczenie osoby, która dokonała instalacji, że posiada stosowne uprawnienia wykonawcze.
3. Kopię dokumentów zainstalowanych urządzeń grzewczych (zawierającą informację o rodzaju,
producencie oraz danych technicznych urządzenia, w tym rodzaju i mocy paliwa).
4. Kopię umowy sprzedaży gazu z zakładem gazowniczym lub sprzedaży prądu z zakładem energetycznym
(odpowiednio dla ogrzewania gazowego lub elektrycznego).
5. Oświadczenie o posiadanej dokumentacji oraz wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń lub
zgłoszeń.
6. Dokumenty (oryginały do wglądu) potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowalnych zadania, tj.
faktury VAT/rachunki wystawione na wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty.
7. Oświadczenie o trwałej likwidacji Źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Lp.

Numer
faktury

Data
faktury

Wartość
faktury

Wystawca

Kwota
faktury do
rozliczenia w
ramach
dotacji

Data zapłaty

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem

…………………………………….

2

Podpis Wnioskodawcy

3

