
UCHWAŁA NR XXX/235/2017
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów 
grzewczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i poz. 2232), art. 400 a ust. 1 pkt. 21, art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 519) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na pokrycie 
kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych w postaci Regulaminu stanowiącego załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ryszard Majchrzak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 194



Załącznik do Uchwały Nr XXX/235/2017

Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na pokrycie kosztów 
instalacji proekologicznych systemów grzewczych

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 
dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu ochronę powietrza w zakresie 
ograniczenia niskiej emisji poprzez modernizację lub wymianę źródeł ciepła opalanym węglem lub koksem na 
proekologiczne systemy grzewcze.

2. Za proekologiczne systemy  grzewcze uznaje się następujące instalacje:

1) kotły elektryczne,

2) kotły gazowe,

3) kotły olejowe,

4) kotły na ekogroszek z paleniskiem retortowym, 5 klasy energetycznej wg. normy PN EN 303-5:2012,

5) kotły z palnikiem na pellet,

6) pompy ciepła,

Rozdział 2.
Ogólne zasady udzielania dotacji

§ 2. 1. Dotacja na modernizację lub wymianę instalacji  udzielana jest:

1) osobom fizycznym,

2) wspólnotom mieszkaniowym,

3) spółdzielniom mieszkaniowym,

2. O dofinansowanie nie mogą się ubiegać podmioty bądź osoby, które wykorzystują nieruchomość na 
działalność gospodarczą lub są to nieruchomości letniskowe.

3. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości 
zlokalizowanej w granicach administracyjnych gminy Janowiec Wielkopolski, na której realizowane będzie 
zadanie - nie posiadające zaległości w podatkach, opłatach lokalnych i opłatach za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

§ 2. 2. Dotacja na modernizację lub wymianę instalacji dotyczy jedynie kosztów:

1) zakupu i montażu kotła elektrycznego,

2) zakupu i montażu kotła gazowego,

3) zakupu i montażu kotła olejowego,

4) zakupu i montażu kotła na ekogroszek z paleniskiem retortowym, 5 klasy energetycznej wg. normy PN EN 
303-5:2012,

5) zakupu i montażu kotła z palnikiem na pellet,

6) zakupu i montażu pompy ciepła,

2. Dotacja może być udzielana na dofinansowanie realizacji jednego z zadań, wymienionego w §1 ust. 1 dla 
danego lokalu lub budynku.
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3. Dotacją objęte są urządzenia fabrycznie nowe, które zostały wykonane  i zamontowane po

raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polski.

4. Dopuszcza się posiadanie w lokalu jednej instalacji grzewczej na drewno typu kominek, dla którego 
nie wydano stosownego certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów ekologicznych. Urządzenie takie 
stanowi dodatkowe źródło ciepła o walorach dekoracyjnych.

5. Istnieje możliwość odstąpienia od likwidacji pieca kaflowego pod warunkiem trwałego usunięcia 
połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską.

6. W kotle grzewczym objętym dotacją należy palić wyłącznie materiał do tego celu przeznaczony. 
W przypadku kotła na ekogroszek z paleniskiem retortowym dopuszcza się palenie ekogroszkiem oraz 
materiałem dodatkowym - drewnem. Opalanie kotła innym materiałem stanowi czynność niebezpieczną dla 
środowiska oraz niezgodną z przeznaczeniem.

Rozdział 3.
Wysokość dotacji

§ 3. 1. Dotacja celowa na modernizację źródła ogrzewania będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie 
do 50% poniesionych kosztów, o których mowa w § 2 ust. 2,  jednak nie więcej niż 2500 złotych.

2. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel 
w danym roku w budżecie Gminy Janowiec Wielkopolski.

3. Dotacje nie przyznane w roku budowy nowego systemu grzewczego przechodzą do realizacji w roku 
następnym.

Rozdział 4.
Tryb postępowania

§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek.

2. Wniosek o udzielenie dotacji winien zawierać w szczególności:

1) dane personalne Wnioskodawcy,

2) adres miejsca wykonania zadania,

3) planowany rodzaj nowego ogrzewania,

4) sposób rozliczenia dofinansowania (szacunkowy koszt zakupu ogrzewania brutto, wnioskowana kwota 
dotacji, rachunek bankowy na który ma być przekazana dotacja, imię i nazwisko właściciela rachunku)

5) oświadczenie, że wszystkie posiadane piece/kotły c.o. opalane węglem lub koksem w ramach zmiany 
systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym.

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyznania i rozliczenia dotacji.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

4. Wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji Wnioskujący winien złożyć:

1) kserokopię dokumentu określającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością lub odpis z KW

2) zgodę współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania oraz oświadczenie o wyznaczeniu jednego 
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, 
w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji o ile dotyczy.

5. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu 
Wielkopolskim, po ogłoszeniu naboru przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.

6. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrzone będą według kolejności zgłoszeń. Wnioski 
niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia pozostaną 
nierozpatrzone.
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7. Złożone wnioski będą na bieżąco weryfikowane pod względem braku zaległości w podatkach i opłatach 
lokalnych oraz braku zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warunkiem 
przyznania dotacji jest brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz opłatach za gospodarowanie 
odpadami.

8. Wnioski o przyznanie dotacji celowej weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym Referat 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

9. Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku 
budżetowym.

10. Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji nie przysługuje odwołanie.

11. W przypadku nie wyczerpania środków finansowych na ten cel, pojawienia się dodatkowych środków 
finansowych lub rezygnacji z wykonania inwestycji przez osoby zakwalifikowane do udzielenia dotacji może 
nastąpić dodatkowy nabór i rozpatrzenie wniosków.

12. Wnioski, które nie zostały zrealizowane w danym roku z powodu wyczerpania środków finansowych 
przechodzą do realizacji na kolejny rok.

§ 5. 1. Dotacja udzielana jest przez Burmistrza Janowca Wielkopolskiego na podstawie umowy zawieranej 
w formie pisemnej.

2. Wnioskodawca podpisując umowę zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, w zakresie i na 
zasadach w niej określonych.

3. Dotacja udzielana jest na zasadach refundacji poniesionych kosztów zmiany systemu grzewczego.

4. Udzielona dotacja może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych od dnia 1 lipca 
2017 roku.

5. Dotacja nie może dotyczyć wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego 
finansowania).

6. Jeżeli po udzieleniu dotacji wyjdą na jaw okoliczności świadczące o udzieleniu dotacji osobie 
nieuprawnionej lub o wykorzystaniu udzielonej dotacji w sposób sprzeczny z umową i niniejszą uchwałą, 
Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zażąda zwrotu udzielonej dotacji w całości lub w części wraz 
z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia przekazania dotacji z rachunku budżetu gminy Janowiec 
Wielkopolski.

7. W przypadku nie wywiązania się Wnioskodawcy z warunków określonych w umowie dotyczącej 
przyznania dotacji celowej, Wnioskodawca traci prawo do refundacji poniesionych kosztów na realizację 
inwestycji związanej z ochroną środowiska.

8. Wzór umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 6. 1. Po wykonaniu zadania Wnioskodawca przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji nie później  niż 
w terminie do 15 października danego roku.

2. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

3. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

1) faktury i rachunki przedstawiające poniesione przez inwestora koszty wraz z dowodami zapłaty,

2) protokół z odbioru instalacji kominowej,

3) zaświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji 
zanieczyszczeń (atest lub świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego") - w przypadku 
instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych na paliwa stałe,

4) oświadczenie, że zasadniczy system ogrzewania jest systemem ekologicznym - w przypadku zastosowania 
urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. odnawialne źródła ciepła tj.  pomp ciepła.

4. Wymienione w § 6 ust. 3 dokumenty należy przedstawić w oryginałach do wglądu oraz dołączyć ich 
kserokopie - potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane własnoręcznie przez Wnioskodawcę 
i opatrzone datą.
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5. W razie konieczności Burmistrz Janowca Wielkopolskiego lub osoba przez niego upoważniona w celu 
rozliczenia dotacji może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

6. Wypłata dotacji realizowana będzie zgodnie z zawartą umową po protokolarnym odbiorze i przyjęciu 
przez Gminę Janowiec Wielkopolski  prawidłowego rozliczenia kosztów instalacji ekologicznego systemu 
grzewczego.

7. Protokolarny odbiór polega na wizji w terenie, w celu określenia faktycznego montażu instalacji na danej 
nieruchomości, potwierdzonej podpisami w protokole odbioru wraz dokumentacją fotograficzną. 
Protokolarnego odbioru dokonają upoważnieni pracownicy Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

8. Wypłata dotacji nastąpi na wskazany w umowie dotacji rachunek bankowy Wnioskodawcy, w ciągu 
14 dni od dokonania odbioru wykonania ekologicznego systemu grzewczego.

9. Gmina Janowiec Wielkopolski zastrzega możliwość późniejszej wypłaty dotacji niż wynika to 
z pkt 8 w sytuacji braku środków w budżecie Gminy. W takiej sytuacji dotacja wypłacona zostanie najpóźniej 
do 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w pkt 8, po dokonaniu niezbędnych zmian w budżecie.

§ 7.  Informacja zawierająca wykaz podmiotów oraz kwot faktycznie wypłaconych dotacji na pokrycie 
kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych za dany rok zostanie zamieszczona na 
ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim do dnia 31 grudnia danego 
roku.

§ 8.  Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku złożenia 
niezgodnych z prawdą oświadczeń, wystąpienia okoliczności wykorzystania środków niezgodnie 
z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie tj. określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 2077). 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

.......….............................….

.......….............................…. ...........................…

.......….............................…. miejscowość, data

imię i nazwisko

adres zamieszkania

telefon kontaktowy

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych

Proszę o dofinansowanie modernizacji ogrzewania, w szczególności kosztów*:

•zakupu i montażu kotła elektrycznego,

•zakupu i montażu kotła gazowego,

•zakupi i montażu kotła olejowego,

•zakupu i montażu kotła na ekogroszek z paleniskiem retortowym, 5 klasy emisji wg. normy PN EN 303-
5:2012,

•zakupu i montażu kotła z palnikiem na pellet,

•zakupu i montażu pompy ciepła,

na terenie nieruchomości położonej w gminie Janowiec Wielkopolski.

*właściwe podkreślić

1. Dane Wnioskodawcy:

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

Adres zamieszkania: ...........................….............................…………………………………………..

Telefon kontaktowy: ...........................….......……

2. Adres nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja objęta wnioskiem

Miejscowość: ...........................…............……..... kod pocztowy: ...........................………….……... ul.
.....................………...…………………………………………….….. nr .........…..………....….... Nr
ewidencyjny działki: .......................………………………..... obręb: .....….………................….. zapisana
w KW nr …………………………………………………………………….

3. Sposób rozliczenia dofinansowania

a) Szacunkowy koszt zakupu ogrzewania ........................…….….. zł brutto

b) Wnioskowana kwota dotacji ........................…….….. zł (50% poniesionych kosztów, nie więcej niż
…………. zł)

c) Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja:

...........................….............................….............................….............................….........

Oświadczam, że:

1. Na realizację zadania objętego niniejszym wnioskiem nie została udzielona dotacja z budżetu gminy
Janowiec Wielkopolski.
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2. Wszystkie posiadane piece/kotły c.o. opalane węglem lub koksem w ramach zmiany systemu
ogrzewania zostaną zlikwidowane oraz zastąpione ogrzewaniem ekologicznym (dotyczy modernizowanych
systemów grzewczych).

3. Zapoznałem/am* się i akceptuję treść „Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu gminy
Janowiec Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne” uchwalone
uchwałą nr ………………. z dnia ………… r.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez gminę Janowiec Wielkopolski
w celu przeprowadzenia procedury udzielenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy Janowiec
Wielkopolski na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych na proekologiczne.

*właściwe podkreślić

.......….............................…. .......…............................…..

data czytelny podpis

Załączniki:

•Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę – podpis i data

•Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania oraz oświadczenie o wyznaczeniu jednego
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym
do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

Adnotacje urzędowe na dzień złożenia wniosku:

1. w zakresie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych:

...........................….............................….............................….....................…………………

...........................….............................….............................….....................………………… 2.
w zakresie zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

...........................….............................….............................….....................…………………………..........

.................….............................….............................….....................….……………
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

UMOWA NR …………………………..
w sprawie udzielenia dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów

grzewczych

zawarta w dniu ……………………………. r. w Janowcu Wielkopolskim pomiędzy:

Gminą Janowiec Wielkopolski, reprezentowaną przez:

- Burmistrza Janowca Wielkopolskiego – Macieja Sobczaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Piotra Balcerka

zwaną w dalszej treści umowy Gminą,

a

Panią/Panem ………………………………………………………………….

zam. …………………………………………………………………………………………………….

pesel: ……………………………… seria i numer dowodu osobistego
…………………………………….. zwaną/ym w dalszej treści umowy Beneficjentem.

§ 1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwała nr ……………………… Rady
Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia …………………………………… w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych
systemów grzewczych (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. …………………………).

§ 2. 1. Przedmiotem dofinansowania jest udzielenie przez Gminę Janowiec Wielkopolski dotacji celowej
na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowych na pokrycie kosztów instalacji
proekologicznych systemów grzewczych, zwanym w dalszej części umowy Regulaminem, przyjętym
Uchwałą Nr ...................... przez Radę Miejską w Janowcu Wielkopolskim, w dniu ...............

2. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje zasady określone w regulaminie określonym
w ust. 1 i wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

§ 3. 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę Janowiec Wielkopolski dotacji celowej
Beneficjentowi, w kwocie …………………….zł (słownie: ………………………………… 00/100),
w celu dofinansowania kosztów inwestycji związanej z zakupem i montażem instalacji proekologicznych
systemów grzewczych w nieruchomości zlokalizowanej pod
adresem…………………………………………………………………………………………………………
. oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr …………………………

2. Środki będą przekazywane Beneficjentowi na zasadach określonych w § 3 regulaminu.

§ 4. 1. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ………………………….. zł brutto.

2. Beneficjent zobowiązuje się wykonać planowane zadanie w okresie od dnia podpisania umowy do
dnia 15 października 2018 roku.

3. Uruchomienie dotacji nastąpi po złożeniu wniosku o rozliczenie dotacji celowej na pokrycie kosztów
instalacji ekologicznych systemów grzewczych przez Beneficjenta wraz z wszystkimi niezbędnymi
załącznikami określonymi w Regulaminie i protokolarnym odbiorze przez pracowników Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

4. Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w wniosku o udzielenie
dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych w terminie 14 dni
od protokolarnego odbioru zadania.
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5. Wypłata przyznanej dotacji realizowana będzie według kolejności zgłoszenia wniosku o rozliczenie
dotacji celowej a termin wypłaty uzależniony jest od posiadania środków w budżecie gminy. Dotacja będzie
udzielana do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

§ 5. Beneficjent zapewni wgląd w dokumentację realizacji zadania, na które udzielono dotacji, w każdej
jego fazie oraz zapewni niezbędne warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

§ 6. 1. Gmina odmówi wypłacenia dofinansowania na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych
systemów grzewczych w przypadku stwierdzenia, że:

a) Beneficjent nie zrealizował zadania zgodnie z przepisami prawa,

b) powstała niezgodność z zakresu faktycznie wykonanych prac z przedstawionymi dokumentami,

c) zadanie nie zostało zrealizowane w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

d) Beneficjent nie złożył wniosku o rozliczenie dotacji,

e) Beneficjent nie wyraził zgody na wykonanie przez Gminę odbioru prac objętych dofinansowaniem
określonym w niniejszej umowie,

f) Beneficjent nie usunął usterek i wad stwierdzonych przez Gminę podczas odbioru prac objętych
dofinansowaniem określonym w niniejszej umowie.

2. Odmowa wypłacenia dofinansowania Beneficjentowi przez Gminę nastąpi na podstawie
nie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego w sprawie wykonania zadania.

3. Beneficjent oświadcza, że nie będzie rościł od Gminy praw do wypłaty odszkodowania z tytułu
niewykonania przez Beneficjenta zadania objętego dofinansowaniem oraz niedopełnienia obowiązków przez
Beneficjenta w terminach określonych w Regulaminie i w niniejszej umowie.

4. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o zmianach numeru konta
bankowego.

5. Zmiana, o której mowa w § 6 ust. 2 nie będzie skutkowała koniecznością zmiany warunków umowy.

§ 7. Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją zadania.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy o finansach
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 10. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

.........................................                            ….........................

Gmina Janowiec Wielkopolski    Beneficjent
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

.......….............................….

.......….............................….

.......….............................….

.......….............................…. ...........................…..

imię i nazwisko miejscowość, data

adres zamieszkania

telefon kontaktowy

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych.

Ja ...........................…..............................…...…………… informuję, że zrealizowałem/am* zadanie
polegające na modernizacji lub budowie* ekologicznego ogrzewania.

*właściwe podkreślić

Wskazana instalacja ………………..............................……………………………………………została
zainstalowana
w ......................………..….………………………………………………….…………………...

i ogrzewa nieruchomość o powierzchni ...........................….. m2.

W związku z powyższym proszę o dokonanie wizji lokalnej na mojej nieruchomości, celem sprawdzenia
poprawności zamontowanej instalacji grzewczej oraz rozliczenia dofinansowania na realizację zadania.

Jednocześnie oświadczam, że ekologiczna instalacja objęta dotacją będzie wykorzystywana zgodnie
z przeznaczeniem.

.......….............................…. .......…............................…..
data czytelny podpis

Załączniki:

•faktury i rachunki przedstawiające poniesione przez inwestora koszty wraz z dowodami zapłaty,

•protokół odbioru wykonanego systemu ogrzewania przez osobę ze stosownymi uprawnieniami,

•zaświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących efektywności energetycznej i dopuszczalnej emisji
zanieczyszczeń (atest lub świadectwo badania na "znak bezpieczeństwa ekologicznego") wydane przez
Instytut posiadający stosowne uprawnienia - w przypadku instalacji ekologicznych urządzeń grzewczych na
paliwa stałe,

•oświadczenie, że zasadniczy system ogrzewania jest systemem ekologicznym - w przypadku
zastosowania urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. odnawialne źródła ciepła to jest kolektorów
słonecznych, pomp ciepła.
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