
Załącznik nr 2 do zasad przyjętych 

Uchwałą Nr XLVIII/320/18 

Rady Gminy Dzierżoniów 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 

WNIOSEK 

o rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Dzierżoniów 

na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji  
 

 

Data zawarcia umowy: ………………… 

Nr umowy: ……………………………. 

Nazwisko, imię lub nazwa Wnioskodawcy: ……………………………………………………… 
 

I. Charakterystyka wykonanego zadania: 

1) Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła: 

kocioł gazowy 

 kocioł na lekki olej opałowy 

   

 kocioł węglowy 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 

 kocioł biomasowy 5 klasy wg PN-EN 303-5:2012 
 

2) Moc zainstalowanego źródła ciepła ………………… ………………………….kW  
 

II. Wykaz dokumentów, potwierdzających wykonanie zadania i poniesione  koszty na zakup 

nowego źródła ciepła, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (zaznaczyć 

właściwe): 
 

1) faktura VAT / rachunek z wyodrębnieniem wartości brutto/netto kosztów za zakup  

nowego źródła ciepła, wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę, wraz  z  potwierdzeniem   

realizacji zapłaty (wypisać w tabeli): 
 

2)  w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę opinię 

    zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego, 

3)  w przypadku ogrzewania na gaz umowy na dostarczenie gazu do celów grzewczych, 

4)  w przypadku ogrzewania na paliwa stałe lub biomasę kserokopia certyfikatu lub sprawozdania 

     z przeprowadzonych badań  potwierdzających, że zainstalowany kocioł spełnia wymogi 5 klasy, 

     wg kryteriów zawartych w normie PN- EN303-5:2012, wydanych przez jednostkę posiadającą 

    w tym zakresie akredytację, 

5) w przypadku pozostawienia dotychczasowego źródła ciepła tj. pieca kaflowego wykorzysty- 

-wanego jako piec akumulacyjny przy ogrzewaniu elektrycznym, pieca przedstawiającego 

wysokie walory estetyczne lub pieca objętego ochroną konserwatorską, opinię kominiarską 

potwierdzającą trwałe usunięcie połączenia pieca z przewodem kominowym, 

6)  protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości 

     wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami, 

7)  pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli jest wymagane). 
 

III. Oświadczam, że: 

1) zostały zlikwidowane wszystkie dotychczasowe źródła ciepła w nieruchomości objętej 

    zgłoszeniem, zasilane paliwami stałymi lub biomasą, 

2) poniesione koszty konieczne do realizacji zadania, wymienione w części II niniejszego 

    wniosku, nie zostały pokryte z innych bezzwrotnych źródeł finansowania, 
 

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

 

 

…………………………………. 

 (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Lp. 
Nr faktury/rachunku 

wystawca faktury 
Data wystawienia Nazwa towaru  

Kwota 

netto 

Kwota 

brutto 

1. 

     


