
         Załącznik do Nr 2 do
                                                                              Ogłoszenia Wójta Gminy Lubin
                                                                                                                                                       o naborze wniosków  o udzielenie 

                                                        dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin

W N I O S E K

o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy  Lubin na
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją zadań związanych

z ochroną powietrza 

Data zawarcia umowy o udzieleniu dotacji: .........................................................................................
Znak umowy: ........................................................................................................................................

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko/nazwa1): ………………...…………….…….………….………….…........…
Seria i numer dowodu osobistego: ………………………..…...., PESEL: ……...….……...….……2)

2. Telefon/fax/mail: ………………………………...………...........................……….…....……
3. Adres zamieszkania/siedziby1):

1) miejscowość: ……………………….…….....…… kod pocztowy: ……........…........
2) ulica: ………………………………......….....…… nr domu/nr lokalu: …..................

4. Adres do korespondencji:
1) miejscowość: ……………………….….…....…… kod pocztowy: ……........…........

2) ulica: ………………………………........…...…… nr domu/nr lokalu: …...…...........

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

1. Imię i nazwisko: ………………….………………….…….………….…………..….….....…

Seria i numer dowodu osobistego: …………………….……….,  PESEL: ……...………...…....……
2. Telefon/fax/mail: ………………………...………………...........................……….…....……

3. Adres zamieszkania:
1) miejscowość: ……………………….…........…… kod pocztowy: ……........….......

2) ulica: ………………………………....….......…… nr domu/nr lokalu: …...…...........
4. Adres do korespondencji:

1) miejscowość: ……………………….…........…… kod pocztowy: ……........….......
2) ulica: ……………………………….....…......…… nr domu/nr lokalu: …...…...........

III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

1. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania1):
 ogrzewanie elektryczne
 ogrzewanie olejowe  ogrzewanie gazowe
 ogrzewanie węglowe  ogrzewanie peletowe
 pompa ciepła



1. Moc zainstalowanego ogrzewania [kW] .................................................................................. 
2. Powierzchnia ogrzewana budynku (lokalu) mieszkalnego [m2] ...............................................
3. Liczba trwale zlikwidowanych pieców węglowych [szt.] …....................................................
4. Liczba pozostawionych pieców węglowych [szt.] …...............................................................
5. Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni węglowych [szt.] ….................................................

III. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA

1) data rozpoczęcia: …............................................  roku
2) data zakończenia: …............................................  roku

IV. PONIESIONE KOSZTY ZADANIA [zł]

1) koszt całkowity:  ………....…..…………...
2) koszt kwalifikowany: : ……….….....…...

V. WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem

1. Dokumenty zawierające wyszczególnienie wykonanych czynności oraz potwierdzające 
osiągnięcie parametrów określonych w ust. III pkt 2-4 wniosku o udzielenie dotacji               
i wykonanie całego zadania w terminie i zakresie zgodnym z umową:
1) zaświadczenie o terminie i  liczbie zlikwidowanych palenisk węglowych,  wystawione

przez  kominiarza,  przedsiębiorcę  wykonującego  zmianę  systemu  ogrzewania  lub
kierownika budowy,

2) zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót
budowlanych  niewymagających  pozwolenia  na  budowę  wydane  przez  Starostę
Lubińskiego  -  w  przypadku  zadania,  którego  realizacja  wymagała  zgłoszenia  robót
budowlanych, 

3) pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Lubińskiego oraz potwierdzenie złożenia
zawiadomienia  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego
w  Lubinie  o  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót  budowlanych  -  w  przypadku
zadania, którego realizacja wymagała pozwolenia na budowę,

4) protokół  kominiarski  stwierdzający  poprawność  wpięcia  urządzenia  grzewczego
w przewody kominowe – w przypadku wymiany kotłów,

5) protokół odbioru technicznego instalacji podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń,

6) aktualne  zaświadczenie  potwierdzające  członkostwo  osoby  dokonującej  odbioru
technicznego instalacji w Polskiej Izbie  Inżynierów Budownictwa,

7) umowę  na  dostawę  nośnika  energii  uwzględniającą  zmianę  systemu  ogrzewania
w przypadku ogrzewania gazowego lub ogrzewania elektrycznego,

8) certyfikat bezpieczeństwa, aprobatę techniczną lub deklarację zgodności na wbudowane
urządzenia i/lub materiały budowlane, 

9) zestawienie wbudowanych urządzeń i/lub materiałów budowlanych,
10) certyfikat  (  lub  sprawozdanie  z  przeprowadzonych  badań)  jednostki  akredytowanej

przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzający spełnienie przez urządzenie
wymagań, o zarówno w zakresie sprawności cieplnej, jaki i granicznych wartości emisji
zanieczyszczeń.

11) dokumentację zainstalowanych urządzeń grzewczych (zawierającą informacje o rodzaju,
producencie oraz danych technicznych urządzenia, w tym mocy i rodzaju  paliwa),



12)  w przypadku wymiany na nowe źródło ciepła opalane paliwem stałym -zaświadczenie o
spełnieniu wymogu klasy 5 według kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012.

2. Dokumenty potwierdzające  poniesienie kosztów koniecznych do wykonania zadania,  tj.
faktury VAT/rachunki1) wystawione na Wnioskodawcę wraz z  dowodem potwierdzającym
dokonanie zapłaty za faktury VAT/rachunki1):

 faktura VAT/rachunek1) Nr …................................. z dnia …............. 2017r., wystawiona/y przez:
     ….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek1) Nr …................................. z dnia …............. 2017r., wystawiona/y przez:
     ….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek1) Nr …................................. z dnia …............. 2017r., wystawiona/y przez:
     ….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek1) Nr …................................. z dnia …............. 2017r., wystawiona/y przez:
     ….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek1) Nr …................................. z dnia …............. 2017r., wystawiona/y przez:
     ….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek1) Nr …................................. z dnia …............. 2017r., wystawiona/y przez:
     ….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek1) Nr …................................. z dnia …............. 2017r., wystawiona/y przez:
     ….......................................................................................................................................................
 faktura VAT/rachunek1) Nr …................................. z dnia …............. 2017r., wystawiona/y przez:

  

………………………………………….
(data złożenia wniosku) ………………………………………….

(podpis Wnioskodawcy)

1) właściwe zaznaczyć
2) jeżeli dotyczy

UWAGA: Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji


