
WNIOSEK
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcie służące poprawie

jakości powietrza

zgodnie z umową nr ……………………. z dnia …………………….

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Lokalizacja zadania
…………………………………………………………………………………………………...…….

2. Liczba trwale zlikwidowanych palenisk na paliwo stałe (np. pieców) 
……………………………………………………………………………….……..

3. Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni CO. . ……………………………………………………

4. Powierzchnia ogrzewana budynku/lokalu [m2] ……………………………………………….....

5. Moc zainstalowanego ogrzewania [kW] …………………………………………………………..

6. Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła (właściwe zaznaczyć):

kocioł gazowy
kocioł olejowy
kocioł olejowo-gazowy
ogrzewanie elektryczne
wymiennik ciepła/węzeł cieplny z podłączeniem do sieci ciepłowniczej
pompy ciepła
kocioł na paliwo stałe, z zachowaniem następujących warunków: 

• spełniające wymagania Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności
energetycznej i norm emisyjnych;

• umożliwiające  wyłącznie  automatyczne  podawanie  paliwa,  za  wyjątkiem
zgazowujących  paliwo,  nieposiadjące  rusztu  awaryjnego  oraz  elementów
umożliwiających jego zamontowanie;

• posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze –
Część  5:  kotły  grzewcze  na  paliwa  stałe  z  ręcznym  
i  automatycznym  zasypem  paliwa  o  mocy   nominalnej  do  500  kW  –
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub nowszą, wydana przez
właściwą jednostkę certyfikującą;

• spełniające wymagania klasy 5.

II. Termin realizacji przedsięwzięcia:

1. Data rozpoczęcia ………………………………………………………………………………….

2. Data zakończenia ………………………………………………………………………………....

III. Poniesione koszty przedsięwzięcia:



1. Całkowity koszt przedsięwzięcia brutto  ……………………. zł, słownie:
………….........................…………………………………………………………..w tym:

1) wysokość dotacji uzyskanych z innych źródeł (wskazać źródło) - ….…………… zł, 
słownie ……………………………………………..……………………………………

2) udokumentowane koszty własne - ……………………………………………….…. zł,
słownie …………………………………………………………………………………..

3) koszty pokryte z dotacji gminy Opalenica- ………………………………………… zł,
słownie ……………………………………………………………………………………..

2. Zgodnie  z  umową  dotacji  –  na  zadanie  przyznano  środki  z  budżetu  Gminy  Opalenica
w wysokości …………………… zł, słownie ……………………………………………….……

3. Kwotę dotacji wynikającą z niniejszego rozliczenia należy wpłacić na konto:
……………………………………………………………………………………………………….

IV. Wykaz kopii poniższych dokumentów*
1. Prawidłowo wystawione na Wnioskodawcę faktury VAT /  rachunki potwierdzające poniesione

wydatki wraz z potwierdzeniem zapłaty ........……………………………………………………
                                                                                                                           Nr faktur/rachunków

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

2. Końcowa pozytywna opinia kominiarska.

3. Pozwolenie  na  budowę  lub  zgłoszenie  w Starostwie  Powiatowym w Nowym Tomyślu  robót
budowlanych (jeśli jest wymagane) ……………………………………………………

4. Protokół  odbioru  wykonanych  prac  podpisany  przez  wnioskodawcę,   wykonawcę  
i  kierownika  budowy  (jeśli  został  powołany)  wraz  z  potwierdzeniem  stałego  odłączenia
poprzedniego źródła ogrzewania.

5. Umowa z dostawcą gazu/o przyłączeniu do sieci cieplnej nr …………………………….… z dnia 
……………..

6. Protokół  szczelności  instalacji  gazowej  lub  pomiarów  instalacji  elektrycznej
……………………………………………………….

7. Certyfikat  lub  aprobata  techniczna,  potwierdzająca  zgodność  zakupionych  urządzeń
z obowiązującymi normami wydane przez właściwą jednostkę certyfikującą. 

*Dokumenty dotyczące pkt 1-6 należy okazać wraz z oryginałami do wglądu 

Opalenica, dnia ……………………………….

………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)



V. Oświadczenia:

1. Oświadczam,  że  wszystkie  podane  w  niniejszym  rozliczeniu  informacje  są  zgodnie  
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Opalenica, dnia ……………………………….

………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

2. Zobowiązuję  się  do  utrzymania  trwałości  powyższego  przedsięwzięcia,  rozumianej  jako
utrzymanie inwestycji oraz nie poddanie jej modyfikacji,  przez okres min. 5 lat od zakończenia
przedsięwzięcia.  Jakakolwiek modyfikacja przedsięwzięcia bez zgody Gminy, skutkuje zwrotem
dotacji.  

Opalenica, dnia ……………………………….

                                                                                                 ………………………………..
                                                                                                            (podpis Wnioskodawcy)

 

 


