
Załącznik Nr 4 do Regulamin 

II ETAP 

 

Wniosek o rozliczenie dotacji 

 

I. UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI NR ............................................... z dnia .............................. 

II. DANE BENEFICJENTA 

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

2. Telefon …………………………………………………………………...................................……… 

3. Adres zamieszkania:  

  a) Miejscowość: ............................................................................. kod pocztowy: ........................... 

  b) Ulica: ............................................................................................................................................ 

4. Adres do korespondencji (uzupełnić, jeżeli jest inny niż zamieszkania):  

  a) Miejscowość: ............................................................................. kod pocztowy: ........................... 

          b) Ulica: ............................................................................................................................................ 

III. DANE PEŁNOMOCNIKA (wypełnić w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika) 

1. Nazwisko i Imię ……………………………………………………………………………….………… 

2. Telefon …………………………………………………………………………..…………….…………  

IV. WYPŁATA DOTACJI  

Proszę o wypłatę dotacji na poniższy rachunek bankowy: 

Nazwisko i Imię właściciela konta ………………........……………………………..…….……………… 

Numer konta: …………………………………………………………………………….…………………  

 

V. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA 

   1. Oświadczam, że w ramach przedsięwzięcia opisanego w Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu 

gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2022, poprzez wymianę dotychczasowych 

nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze, zrealizowałam/em zadanie polegające na 

wymianie nieekologicznych źródeł ciepła poprzez demontaż i likwidację nieekologicznych źródeł ciepła oraz 

zakup i montaż nowego źródła ciepła zgodnie z ww. umową. 

2. W związku z powyższym proszę o dokonanie wizji lokalnej na mojej nieruchomości celem sprawdzenia 

realizacji zadania zgodnie z zawartą umową. 

3. Dodatkowe źródła ciepła (o ile nieruchomość była w nie wyposażona) opisane w §4 ust. 3 Regulaminu 

zostały zlikwidowane, czego potwierdzeniem jest załączona opinia kominiarska. 

4. Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z Prawem budowlanym oraz uzyskano wszystkie 

niezbędne zezwolenia. 

 

 

....................................................................................... 

( data i podpis Beneficjenta) 



 VI. ZAŁĄCZNIKI - ETAP II 

1. W zależności od rodzaju nowego źródła ciepła: 

1) protokół próby szczelności instalacji gazowej dokonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

(pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień ) - przy kotłach gazowych, 

2) protokół odbioru technicznego wykonanego systemu ogrzewania dokonany przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia (pieczątka z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) - przy kotłach na lekki 

olej opałowy i elektrycznych kotłach grzewczych, 

3) kserokopia karty gwarancyjnej z poświadczeniem montażu przez uprawnionego instalatora (pieczątka 

z numerem uprawnień lub kopia uprawnień) - w przypadku pomp ciepła. 

2. Dokument potwierdzający przekazanie odpadu w postaci nieekologicznego źródła ciepła do likwidacji, 

wystawiony przez uprawniony podmiot. 

3. Opinia kominiarska potwierdzająca stałe usunięcie połączenia źródła ciepła od przewodu kominowego (o 

których mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu). 

4. Faktury, rachunki lub równoważne dokumenty księgowe wraz z potwierdzeniami przelewów/zapłaty. 

5. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis lub de minimis w sektorze rolnym zobowiązany jest 

do złożenia wraz z wnioskiem dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, pomocą de minimis 

w rolnictwie lub rybołówstwie tj.: 

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie 

otrzymał w roku otrzymania dotacji oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo 

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności Wnioskodawcy 

i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres został określony w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 24 października 2018r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez 

podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2014 poz. 1543), lub 

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, dotyczącym 

w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres 

został określony w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2017 r w sprawie informacji 

składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 

2017 poz.31). 

 

 

 


