Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2018
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 12 grudnia 2018 r.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy i Miasta
Witkowo na dofinansowanie do proekologicznego urządzenia
I. Dane Wnioskodawcy rozliczającego dotację celową
1. Imię i nazwisko/nazwa: ………………………..……………………………………...……...
…………………………………………..…………………………….…………………………
2. Adres zamieszkania/siedziby: ……………………………...………………...………………
…………………………………………..…………………………….…………………………
II. Dane dotyczące umowy o udzielenie dotacji:
1. Numer i data zawarcia umowy: ………………………………...…………………………....
III. Informacja dotycząca inwestycji:
1. Adres budynku lub lokalu, w którym zrealizowano inwestycję: …...………………………..
…………………………………………..…………………………….…………………………
2. Numer działki ewidencyjnej, obręb geodezyjny: …………………………………………….
3. Zlikwidowane źródło ogrzewania (typ, rodzaj, model): ………...………………...…………
…………………………………………..…………………………….…………………………
4. Nowe urządzenie 1):
kocioł gazowy
kocioł olejowy
kocioł gazowo-olejowy
kocioł elektryczny
kocioł na biomasę
kocioł na paliwo stałe
pompy ciepła
kolektory słoneczne
panele fotowoltaiczne
przydomowe turbiny wiatrowe.
5. Nazwa producenta nowego urządzenia, typ (model), moc cieplna [kW]: …………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

1

6. Koszt zakupu urządzenia: ………………………..…………..……………………...………,
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
7. Data zakończenia inwestycji: ………………..……………………………………………….

…..……………….…………….

….…………….…………………………..

(miejscowość, data)

(podpis)

Wykaz załączników:
1. Kserokopia imiennego dowodu zakupu proekologicznego urządzenia (oryginał do wglądu).
2. Dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony
przez uprawnionego przedsiębiorcę lub oświadczenie Wnioskodawcy w tym zakresie.
3. Potwierdzenie o spełnieniu zgodności urządzenia z normami technicznymi, a dodatkowo, w
przypadku zakupu urządzenia grzewczego określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e) i f) niniejszej uchwały
- świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (wymogi Klasy 5).
4. Informacja o rodzaju, sprawności i mocy (kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego
urządzenia lub dokumentacja techniczna.
5. Opinia kominiarska potwierdzająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu
kominowego, jeżeli jest wymagana.
6. W przypadku montażu kotła gazowego lub gazowo-olejowego, protokół próby szczelności instalacji
gazowej po wymianie źródła ciepła oraz dokument potwierdzający warunki podłączenia do sieci
gazowej.
7. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego, warunki przyłączenia lub umowa kompleksowa
dostarczenia energii.
8. W przypadku montażu mikroinstalacji, gdy przepisy prawa wymagają przyłączenia takich urządzeń
do wewnętrznej instalacji elektrycznej - pisemne potwierdzenie otrzymania przez Wnioskodawcę
zgłoszenia przyłączenia od przedsiębiorstwa energetycznego.
1)

zaznaczyć właściwe
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