Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Chojnowa
Nr 68/2021 z dnia 5 maja 2021 r.

Wniosek o wypłatę dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa
Data zawarcia umowy:
Numer umowy:
I. DANE WNIOSKODAWCY
1. Nazwisko, imię (właściciela/współwłaścicieli1) /najemcy

PESEL/NIP

nieruchomości/przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej *)

seria dowodu osobistego
Adres zamieszkania:

Miejscowość

kod pocztowy

ulica

Adres do
korespondencji:

Miejscowość

kod pocztowy

ulica

Nr domu/
Nr lokalu
Nr domu/
Nr lokalu

Telefon
e-mail
II. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY (jeżeli jest więcej niż 1 Wnioskodawca, należy wskazać Pełnomocnika
upoważnionego do reprezentowania Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o
udzielenie dotacji)

PESEL/NIP

1. Nazwisko, imię

seria dowodu osobistego
Adres zamieszkania:

Miejscowość

Adres do
Miejscowość
korespondencji:
Telefon
III. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
Adres:
Rodzaj nieruchomości:

kod pocztowy

ulica

kod pocztowy

ulica

Nr domu/
Nr lokalu
Nr domu/
Nr lokalu

e-mail

□ lokal mieszkalny w budynku
wielorodzinnym

IV. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
Koszt całkowity realizacji zadania:
Koszt kwalifikowany realizacji zadania:
Zlikwidowane źródła ciepła
Piece wolnostojące:
szt.
kuchnie węglowe:
szt.
Piece kaflowe pozostawione po odcięciu od przewodu
kominowego – sztuk …………… . Powód pozostawienia pieca

□ budynek mieszkalny

(w zł)
(w zł)

kotłownie lokalne:
piece kaflowe:
Inne piece na paliwo stałe:

szt.
szt.
szt.

zgodny z regulaminem - załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/186/21
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 marca 2021 roku

Zainstalowane źródła ciepła
Moc zainstalowanego źródła ciepła

Rodzaj nowego ogrzewania (proszę zaznaczyć):
[_] kocioł gazowy
[_] kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące
się parametrami, co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg
PN-EN 303-5:2012)
*) niepotrzebne skreślić
**) zaznaczyć tak lub nie

(kW)

[_] kocioł na lekki olej opałowy
[_] piec/e zasilane prądem elektrycznym,
ilość ……… sztuk
[_] pompa ciepła

V. ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW
Numer
Wystawca
Data
faktury/rachunku
faktury/rachunku
wystawienia

Kwota w zł (brutto)

Koszt kwalifikowany

Razem koszty kwalifikowane
VI. WYKAZ DOKUMENTÓW
1.Opłacone faktury VAT lub rachunki na zakup nowego źródła ciepła wystawione na Wnioskodawcę
(kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginały do wglądu na żądanie
osoby upoważnionej przez Burmistrza
2. Potwierdzenie dokonania płatności

**)
Tak/Nie
Tak/Nie

3. Protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości
wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i normami,

Tak/Nie

4. W przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe, kotłów na paliwa stałe lub biomasę
opinię zakładu kominiarskiego w zakresie prawidłowości podłączenia do przewodu kominowego

Tak/Nie

5. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany/pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu
wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

Tak/Nie

(gdy nie złożono dokumentów z wnioskiem o udzielenie dotacji)

6. Dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z podanymi we
wniosku (certyfikat zgodności CE, dokument potwierdzający klasę nowego kotła)

Tak/Nie

7. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, decyzja pozwolenia na użytkowanie lub inne
dokumenty zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Tak/Nie

VII. OŚWIADCZENIA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Chojnowie – zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z
późn. zm.) dla potrzeb udzielania dotacji.
Oświadczam, że poniesione koszty konieczne do realizacji zadania, wymienione w części V niniejszego
wniosku, nie zostały pokryte z innych bezzwrotnych źródeł finansowania.
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli (wizji lokalnej) przedmiotu dotacji w okresie 5 lat od daty
otrzymania dotacji.
Oświadczam, że zostały zlikwidowane wszystkie dotychczasowe źródła ciepła w nieruchomości objętej
zgłoszeniem, zasilane paliwami stałymi lub biomasą.
Oświadczam, że trwale odłączono piec od przewodu kominowego w związku z pozostawieniem
dotychczasowego źródła ciepła tj. pieca kaflowego, wykorzystywanego jako piec akumulacyjny przy
ogrzewaniu elektrycznym, pieca przedstawiającego wysokie walory estetyczne lub pieca objętego ochroną
konserwatorską, występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element
dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego*).

DATA

*) niepotrzebne skreślić
**) zaznaczyć tak lub nie

PODPIS

**)
Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie
Tak/Nie

Tak/Nie

