Załącznik nr 6 do Regulaminu z dnia 22 lutego 2018 r.

...............................................................
Dane Wnioskodawcy:

Miejscowość i data

Imię i nazwisko : ...............................................................
Adres zamieszkania: .........................................................
Seria i nr dowodu osobistego: ..........................................
PESEL : ..........................................................................

Wójt Gminy Limanowa
Urząd Gminy Limanowa
ul. M.B.Bolesnej 18B
34-600 Limanowa

Wniosek o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji
związanej ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne
Na podstawie umowy nr .................................................... z dnia ...............................................
w związku ze zrealizowaniem inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w budynku mieszkalnym
znajdującym się pod adresem : ....................................................................................................
zwracam/y się z prośbą o wypłatę dotacji.
Załączam:
1) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem ( oryginał do wglądu) umowy
zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Inwestorem ;
2) oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądu) faktur
i/lub rachunków wystawionych na Inwestora potwierdzających poniesione wydatki – 3 sztuki.
Jeżeli faktury i/lub 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;
3) zatwierdzony kosztorys wykonania robót budowlanych;
4) dokument potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki;
5) potwierdzenie złomowania „starego źródła ciepła” (Protokół likwidacji).

6) sporządzony i zatwierdzony przez Wykonawcę dokonującego wymiany systemu
ogrzewania protokół odbioru technicznego lub zaświadczenie zawierające co najmniej
potwierdzenie demontażu lub trwałego odłączenia „starego źródła ciepła” i montażu „nowego
źródła ciepła” wraz z podaniem terminu wymiany paleniska, liczby trwale wyłączonych
palenisk lub kotłowni na paliwa stałe (starej generacji), informację o mocy (w kW)
zdemontowanego źródła pieca (nie dotyczy pieców kaflowych) oraz dane techniczne
zainstalowanego źródła ciepła tj. moc kotła w kW, sprawność cieplna, rodzaj i szacowane
zużycie paliwa;
7) kserokopia opinii kominiarskiej dokumentująca prawidłowe podłączenie kotła;
8) aktualny dokument – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem certyfikatu
energetyczno-emisyjnego, wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytację
Centrum Akredytacji – w przypadku montażu kotła węglowego i na biomasę.
9) kserokopię warunków technicznych na dostawę gazu wydaną przez Zakład Gazowniczy
lub kserokopię umowy sprzedaży gazu – w przypadku montażu kotła gazowego.

..............................................................................
podpis Inwestora
* niepotrzebne skreślić

