Załącznik Nr 5 do Regulaminu
WNIOSEK INWESTORA
o rozliczenie udzielonej dotacji
Data złożenia na dzienniku podawczym: ...........................................
(pieczęć wpływu)
1. INFORMACJE O WYKONANEJ INWESTYCJI:
Nr umowy ..........................................................................................................................
Data zawarcia umowy: ........................................................................................................
Imię i nazwisko: .................................................................................................................
Adres inwestycji: kod pocztowy .................................. miejscowość ....................................
nr domu ............................ nr lokalu .............................
2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:
1) Zmiana systemu ogrzewnia na proekologiczne.
2) Moc zainstalowanego ogrzewania ............................. kW.
3) Rodzaj zainstalowanego ogrzewania
a) ogrzewanie gazowe,
b) ogrzewanie węglowe spełniające wymagania ekoprojektu,
c) ogrzewanie na biomasę spełniajace wymagania ekoprojektu*)
4) Powierzchnia lokalu ogrzewania likwidowanymi piecami/ kotłami na paliwa stałe ................... m2.
5) Liczba trwale zlikwidowanych pieców na paliwo stałe ................. szt.
6) Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni na paliwo stałe .............. szt.
7) Liczba pozostałych pieców kaflowych/ odłączonych na stałe od przewodów kominowych/ nieużywanych
.................. szt.
3. KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI.
.............................................. złotych, (słownie:....................................................................................
.............................................................................................................) - brutto wg faktur/ rachunków.
4. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
1) Data rozpoczęcia: ...................................................................
2) Data zakończenia: ..................................................................
3) Niniejszy wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od daty zakończenia realizacji inwestycji określonej w § 2
ust. 4 umowy o udzielenie dotacji.
5. WYKAZ DOKUMENTÓW (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii), których złożenie
zgodnie z Regulaminem i umową jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem.
1) Oryginały rachunków/ faktur dokumentujących zakres i wartość przeprowadzonych prac, opatrzonych
danymi Inwestora np. rachunków za demontaż (likwidację) starego źródła ciepła i/ lub montaż nowego źródła
ciepła, instalacji wewnętrznej lub za zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania
zawierających:
a) datę dokonania sprzedaży i wystawienia faktury VAT/ rachunku - w terminie realizacji zadania
określonego w umowie,
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b) adres odbiorcy/ nabywcy faktury VAT/ rachunku zgodny z adresem Inwestora wykazanym w umowie,
c) nazwę usługi wykonanej w ramach zadania zrealizowanego zgodnie z zapisem umowy ze wskazaniem
jego lokalizacji, o ile lokalizacja ta różni się od adresu Inwestora wykazanego w umowie,
d) wartość (brutto/ netto) obejmującą koszty inwestycyjne konieczne do realizacji zadania. Jeśli faktury/
rachunki nie zawierają szczegółowej kalkulacji poniesionych kosztów, Inwestor załącza dodatkowo
odrębny dokument potwierdzony przez wykonawcę i inwestora, zawierający kalkulację poniesionych
kosztów (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych),
e) dowód potwierdzający dokonania zapłaty za fakturę VAT/ rachunek.
2) Dokument potwierdzający trwałą likwidację starego źródła ciepła (protokół likwidacji, karta przekazania
odpadu, zaświadczenie z punktu skupu złomu).
3) Kopię ostatecznej decyzji pozwalającej na realizację inwestycji lub zgłoszenia od którego nie został
wniesiony sprzeciw - jeśli wymagane.
4) Sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcę dokonującego wymianę systemu ogrzewania protokół
odbioru końcowego lub zaświadczenie zawierające co najmniej potwierdzenie demontażu lub trwałego
odłączenia (w przypadku pieców kaflowych) starego źródła ciepła i montażu nowego źródła ciepła wraz
z podaniem terminu wymiany paleniska, liczby trwale wyłączonych palenisk lub kotłowni na paliwo stałe,
informacje o mocy (w kW) zdemontowane źródła ciepła oraz dane techniczne nowego źródła ciepła tj. moc
kotła w kW, sprawność, rodzaj i szacowane zużycie paliwa oraz oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie
z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi obowiazującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu
należytej staranności i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej;
5) dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z atestem - certyfikatem potwierdzającym spełnienie przez
nowe źródło ciepła wymagań określonych w Regulaminie;
6) oświadczenie potwierdzające wykonanie zaleceń termomodernizacyjnych budynku w zakresie wynikającym
z przeprowadzonej oceny energetycznej, jeżeli zalecenia te zostały określone wraz z zakresem prac
określonych w karcie Obiektu sporządzonej przez audytora.
7) w przypadku wymiany źródła ciepła na piec na paliwa gazowe wymagane jest przedłożenie kserokopii
(urzędowo poświadczonej) umowy na dostawę paliwa gazowego do nieruchomości objętej projektem,
8) dokumentacja fotograficzna ukazująca stan przed i po wykonaniu zaleceń opisanych w karcie obiektu.
..............................................................

...........................................................

(data sporządzenia wniosku)

(czytelny podpis Inwestora)
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