
WNIOSEK

o rozliczenie dotacji udzielonej na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych w ramach realizacji Programu Poprawy jakości powietrza dla Nowego Sącza.Etap I:
program pilotażowy "KAWKA" - obszar I: dotacje dla osób fizycznych i innych podmiotów niebędących
przedsiębiorcami.

Imię i Nazwisko / nazwa Beneficjenta (Inwestora)

Adres zamieszkania

NIP

PESEL

Adres, pod którym zrealizowo inwestycję:

I. CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA
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Nr umowy

Data zwaracia umowy (RRRR-MM-DD)

*) - dotyczy osób fizycznych

Nr KRS *) - dotyczy osób prawnych

Data realizacji inwestycji (RRRR-MM-DD)

*) - dotyczy wspólnot mieszkaniowych oraz
   osób prawnych / jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Zmiana systemu ogrzewania **)

Moc zainstalowanego ogrzewania [kW]1.

Rodzaj zainstalowanego ogrzewania **) (należy X zaznaczyć właściwe pole)2.

pompa ciepła

kolektory słoneczne (celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym)

Powierzchnia ogrzewana lokalu/mieszkania [m2]3.

Liczba trwale zlikwidowanych palenisk węglowych [szt.]4.

Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni C.O.          [szt.]5.

Rodzaj używanego/planowanego do używania węgla [nazwa/tony]16.

1 (dotyczy realizacji zadania polegającego na likwidacji pieców, palenisk węglowych kotłów węglowych starej generacji opalanych węglem i
trwałym ich zastąpieniem poprzez nowe źródło ciepła w postaci nowoczesnego kotła węglowego)

nowoczesny kocioł węglowy

kocioł gazowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu



Dokumenty potwierdzające, wykonanie całego zadania w terminie określonym w umowie o udzieleniu dotacji wraz z
wyszczególnieniem wykonanych parametrów: ilość zlikwidowanych palenisk/kotłowni węglowych, rodzaj i moc
zainstalowanego ogrzewania/ moc grzewcza/powierzchnia odnawialnego źródła energii:
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Instalacja odnawialnego źródła energii **)

Powierzchnia całkowita kolektora słonecznego [m2]7.

Moc grzewcza zainstalowanej pompy ciepła    [kW]8.

II. KOSZTY PONIESIONE NA REALZIACJĘ ZADANIA

złotych brutto:

słownie złotych brutto:

złotych netto: złotych VAT:

III. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW(oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii),
których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem **)

Data rozpoczęcia  (RRRR-MM-DD) Data zakończenia  (RRRR-MM-DD)

(należy X zaznaczyć właściwe pola)Protokół odbioru

Nr , z dnia: wystawiony przez:

faktura VAT /rachunek (oryginał) z wyszczególnionymi kosztami kwalifikowanymi:

Nr , z dnia: wystawiona/y przez:a)

1.

2.

Nr , z dnia: wystawiona/y przez:b)

Nr , z dnia: wystawiona/y przez:c)

Nr , z dnia: wystawiona/y przez:d)

3. opis faktury VAT / rachunku sporządzony i podpisany przez Inwestora

oświadczenie dostawcy/wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
szczegółowymi4.

oświadczenie z dnia: wystawione przez:a)

oświadczenie z dnia: wystawione przez:b)

oświadczenie z dnia: wystawione przez:c)

oświadczenie z dnia: wystawione przez:d)
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dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowane zadanie5.

inne dokumenty:6.

wystawionay przez:Nr , z dnia:a)

Nr wystawionay przez:, z dnia:b)

Nr

wystawionay przez:Nr , z dnia:c)

wystawionay przez:, z dnia:d)

wystawionay przez:Nr , z dnia:e)

Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zakres prac zrealizowanych zgodnie z umową o udzielenie dotacji
sztuk -

czytelny podpis Wnioskodawcy

Nowy Sącz, dn.

OŚWIADCZAM, że poniesione koszty konieczne do realizacji zadania, wymienione w pkt II niniejszego wniosku,
zostały pokryte ze środków własnych w wysokości **)2 złotych brutto.

2 (Przez środki własne rozumie się środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie inwestycji objętej umową o udzielenie dotacji niebędące
środkami zwrotnymi lub bezzwrotnymi udzielonymi Inwestorowi pod jakimkolwiek tytułem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie i/lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie).

data złożenia wniosku

Przypomina się, że:
Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji.

 *)  dane wymagane
**) dane wymagane, jeżeli dotyczy
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