Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
nr wniosku: GO.3153………..…..

Jelenia Góra, dnia .................………...

Urząd Miasta Jelenia Góra
Wniosek o rozliczenie dotacji celowej
ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające
na zmianie systemu ogrzewania

Data zawarcia umowy:

Numer umowy:

Wnioskodawca:
Imię i nazwisko

Pełnomocnik:
Imię i nazwisko

I. Informacja o nieruchomości
Adres:

II. Informacje o zrealizowanym zadaniu
Zlikwidowane źródła ciepła oparte na paliwach stałych: (potwierdzone zaświadczeniem)
piece kaflowe pozostawione
piece kaflowe wyburzone szt.:
trwale odcięte od przewodu
kominowego wraz z
zamurowanym paleniskiem
szt.:

kotły c.o. szt.:

piece wolnostojące szt.:

kuchnie węglowe szt.:

inne piece na paliwa stałe (rodzaj) szt.:
III. Instalacja ogrzewania niskoemisyjnego
Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:

□ włączenie do sieci cieplnej
□ kocioł na paliwo stałe lub biomasę o mocy …………..…..kW
□ gazowe kondensacyjne klasa efektywności energetycznej ……….…...……. o mocy ……… kW
□ kocioł na olej lekki opałowy o mocy ……...………..kW
□ system ogrzewania elektrycznego o mocy …………...kW
□ urządzenia wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości
Podać jakie……………………………………………..………….o mocy ………………
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IV. Załączniki
Dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zadania:

□
□
□

Data dokumentu

Kserokopia umowy dostarczania paliwa/energii – uwzględniająca
zmianę systemu ogrzewania
Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawidłowe wykonanie
zadania (np. protokołu odbioru wewnętrznej instalacji gazowej,
protokołu z pomiarów instalacji elektrycznej itp.)
Kserokopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektonicznobudowlanej

□ Kserokopia dokumentu potwierdzającego klasę nowego kotła
□ Kserokopia zaświadczenia o dacie i liczbie wyłączonych

pieców
węglowych/likwidacji kotłowni węglowej, wystawione przez
kominiarza lub wykonawcę zmiany systemu ogrzewania

□ Kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe wykonanie
zadania

□
□

Dokumentacja zainstalowanych urządzeń grzewczych zawierająca
informacje o rodzaju, producencie oraz danych technicznych urządzenia
(kopia)
Kserokopia umowy najmu dla lokali mieszkalnych będących
w administracji ZGKiM w przypadku złożenia wcześniej umowy
o remont

□ Certyfikaty zgodności CE zamontowanych urządzeń
□ Inne załączniki:

□

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Oryginały następujących faktur/rachunków wraz z potwierdzeniami przelewów - w przypadku
płatności bezgotówkowych - wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę,
(sztuk …….)

□

właściwe zaznaczyć „X”
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V. Koszty kwalifikowane instalacji ogrzewania niskoemisyjnego:
lp.

Nr
faktury/rachunku

Data
wystawienia
dd-mm-rrrr

Kwota w zł
(brutto)

Opis

Koszt
kwalifikowany

Zatwierdzony
koszt
kwalifikowany
wypełnia
Urzędnik

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suma kosztów kwalifikowanych instalacji ogrzewania
niskoemisyjnego
50 % kosztów kwalifikowanych
nie więcej niż 5 000,00 zł

Dotacja do wypłaty

** Uwaga: w przypadku braku miejsca powyżej przygotować odrębne zestawienie
OŚWIADCZAM, ŻE STAN PRAWNY PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI W TRAKCIE REALIZACJI
UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA, NIE ULEGŁ

ZMIANIE.
…………………………….
data
….........................................…
podpis Wnioskodawcy

POUCZENIE:
Wniosek o rozliczenie należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra
ul. Stefana Okrzei 10, Pokój nr 213 (II piętro) 58-500 Jelenia Góra (w terminie wskazanym
w ogłoszeniu).
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