
 

 
Projekt „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na gazowe i biomasowe w 

budownictwie mieszkaniowym” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 

Zał. nr 3 do Regulaminu 

 Wniosek o rozliczenie dotacji 

 Gmina Nawojowa 

 

o rozliczenie dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania 

lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w 

ramach projektu Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR  pod nazwą „Redukcja niskiej 

emisji na terenie Gminy Nawojowa poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na 

gazowe i biomasowe w budownictwie mieszkaniowym”, w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

Data zawarcia umowy: .................................................... Nr umowy: ................................................…… 

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

Adres zamieszkania: 

 Miejscowość: ……………………………………… Kod pocztowy: …………………………………………….. 

 Ulica:  ……………………………………… Nr domu/Nr lokalu: ……………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………. 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

 Miejscowość:  ………………………………………. 

 Ulica:   ……………………………………… 

 Nr domu/Nr lokalu: ……………………………………… 

 
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: 

Liczba i rodzaj zlikwidowanych źródeł ogrzewania na paliwo stałe: ……………..……………………………… 

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

Moc zainstalowanego kotła:      …………………………………………….. 

Koszt inwestycji:       …………………………………………….. 
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WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ Z NINIEJSZYM WNIOSKIEM: 

1. oryginały faktur VAT lub rachunków, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, 
zawierające wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych i potwierdzają zakres realizacji 
inwestycji 

2. oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z wszelkimi normami 
prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu należytej 
staranności i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej oraz o demontażu starego 
źródła ciepła lub jego trwałego odłączenie od przewodu kominowego, 

3. dokument  potwierdzający zezłomowanie zdemontowanego kotła (karta przekazania 
odpadu), 

4. dokumenty techniczne określające parametry oraz spełnienie wymagań Ekoprojektu nowego 
źródła ciepła, 

5. dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję np. bezgotówkowo-
potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu 
zapłaty. 

6. dokumentacja fotograficzna realizacji zadania – min. 2 zdjęcia. 
 
 
…………………………………  ………………………………………………………………. 

data     podpis Wnioskodawcy 

 

 

Wyliczenie i akceptacja należnej kwoty dotacji( wypełnia Gmina): 

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

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

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

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

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

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

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

 

…………………… 

              data              
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 ……………………………                                                                                                        ..………………… 
        Wykonawca                                                                                                                       data 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonanych robót oraz demontażu 
starego źródła ciepła lub jego trwałym odłączeniu od przewodu kominowego 

 
 
 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 
1. roboty wykonane w budynku mieszkalnym położonym na działce nr ………………………… 

 w ………………………………………. zostały wykonane zgodnie z wszelkimi normami 
prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu 
należytej staranności i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej. 

2. dokonałem demontażu starego źródła ciepła/trwałego odłączenie od przewodu 
kominowego* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     ……………………………….. 
 
                                                                                                                       podpis Wykonawcy 
 
 
 
 

 

*niepotrzebne skreślić 


