
                               

                                                                                                     Zielonki, dnia ……………..

                                        Wójt Gminy Zielonki
                                                           ul. Krakowskie Przedmieście 116

                                32-087 Zielonki

Wniosek o wypłatę dotacji w ramach projektu 
    ,,Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Zielonki – etap II’’ finansowanego z

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

              Data zawarcia umowy:.......................................

Nr umowy:...........................................

Nazwisko, imię/Wnioskodawcy/-ów...........................................................................

Nr PESEL.................................................................................................................

Adres inwestycji:.....................................ul......................................nr domu...........

I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne

1.Moc zainstalowanego ogrzewania……..kW;

2.Rodzaj zainstalowanego ogrzewania.......................

3.Powierzchnia lokalu ogrzewana likwidowanymi piecami/kotłowniami na paliwa 

stałe………..................................................................m2

4. Liczba trwale zlikwidowanych pieców na paliwo stałe…….szt.

5. Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni na paliwo stałe…...szt.

II. WYKAZ (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii) DOKUMENTÓW, 

których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem, zgodnie z 

Regulaminem.

1. Oryginały dokumentów potwierdzające: wykonanie całego zadania i poniesione 

koszty inwestycyjne:

 protokół odbioru nr ……… z dnia…..............wystawiony przez………………..

 Faktura VAT /rachunek:

Nr........................., z dnia....................., wystawiony przez...................................

kwota netto…………………..kwota brutto……………………..

Nr........................., z dnia....................., wystawiony przez...................................

kwota netto…………………..kwota brutto……………………..

Nr........................., z dnia....................., wystawiony przez...................................

kwota netto…………………..kwota brutto……………………..



              W załączeniu:

1. dokument  wystawiony  przez  przedsiębiorcę  potwierdzający  wykonanie  zaleceń

wynikających z oceny energetycznej z wyłączeniem kosztów prac związanych ze

zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, na które udzielana jest dotacja w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

2021-2022 - jeżeli dotyczy,
2. kosztorys wystawiony przez Wykonawcę potwierdzający zakres wykonanych prac

i potwierdzający wysokość poniesionych wydatków,
3. w  przypadku  jeśli  prawo  tego  wymaga  dokumentację  techniczną  wraz  ze

stosownymi  decyzjami  i  zezwoleniami  oraz  atesty  i  deklaracje  zgodności  dla
nowego źródła ciepła,

4. zaświadczenie  /lub oświadczenie  o  demontażu lub  trwałym odłączeniu  starego
źródła ciepła i zamontowaniu nowego źródła ogrzewania,

     Faktura/ faktura VAT/ rachunek winien określać wyodrębniona wartość (brutto/netto) kosztów 

inwestycyjnych:

1. likwidacja kotłów na paliwo stałe/lub zakup i/lub montaż nowego źródła ogrzewania,

2. zakup i montaż nowej instalacji grzewczej,

3. zakup i montaż instalacji grzewczej współpracującej z pompą ciepła o ile takie 

koszty występują

III. KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI

..........................zł, (słownie………………………………...………….) - netto wg faktur

..........................zł, (słownie:...........................................................) - brutto wg faktur

IV. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
1. Data rozpoczęcia.....................

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

data złożenia wniosku                                                                     czytelny podpis 

wnioskodawcy


