WNIOSEK
o rozliczenie dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i urządzeń grzewczych
w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Miasta Mszana Dolna w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
I. INFORMACJA WNIOSKODAWCY:
1. Wnioskodawca
imię…………………………………………………..
nazwisko……………………………………………..
2. Adres Wnioskodawcy
miejscowość………………………………………….
kod pocztowy…………………………………………
ulica……………………………………………………
nr domu……………………………………………….
telefon………………………………………………...
3. Podstawa udzielenia dotacji celowej nr umowy……………………….. z dnia….…………….
4. Kwota udzielonej dotacji celowej ……………………………………………………….
5. Na jaki cel z zakresu ochrony środowiska została udzielona dotacja:
przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - zmodernizowano system ogrzewania
budynku, zainstalowano kocioł:
□ kocioł gazowy o mocy …….. kW □ kocioł na biomasę o mocy ……… kW
□ kocioł na ekogroszek o mocy ……… kW
W związku z powyższym proszę o dokonanie przez upoważnionych przedstawicieli Miasta
wizji lokalnej na mojej nieruchomości celem sprawdzenia poprawności zamontowanego
ogrzewania oraz rozliczenia dofinansowania na realizację zadania.
………………...………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

II. ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ (wypełnia UM):
6. Kwota udzielonej dotacji celowej ……………………………………………………….
7. Kwota rozliczonej dotacji celowej ……………………………………………………….
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8. Kwota dotacji celowej do zwrotu (poz. 6-poz.7) ………………………………………
III. ZATWIERDZENIE ROZLICZENIA DOTACJI.
9. Rozliczenia dokonał:* ……………………………………………………….
10. Data rozliczenia (D/M/R): ……………………………………………………….
11. Akceptacja Kierownika Zespołu:* ………………………………………………
12. Data akceptacji (D/M/R):
…………………………………………………………
*) podpis wraz z pieczęcią.

Załączniki do wniosku:
1) Oryginały faktur/rachunków za zakup/montaż: nowego urządzenia grzewczego/
niezbędnej armatury, wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
2) Protokół odbioru końcowego zawierający oświadczenie firmy dokonującej montaż źródła
ogrzewania o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami;
3) Dokument potwierdzający demontaż starego źródła ciepła (dokument zezłomowania –
kartę przekazania odpadu, protokół demontażu) wraz z informacją o terminie i liczbie trwale
wyłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe oraz informacje o mocy (w kW)
zdemontowanego źródła ciepła;
4) Opinia zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia źródła ciepła do
przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni;
5) Dokumentacja techniczna wraz ze stosownymi decyzjami i zezwoleniami decyzjami (o ile
przepisy prawa nakładają obowiązek ich uzyskania) oraz atesty i deklaracje zgodności dla
Nowego źródła ciepła.
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