
Załącznik nr 2 do Regulaminu
WNIOSEK

o wypłatę dotacji celowej
z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i

lokalach mieszkalnych

1. DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

2. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

3. DANE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANEGO ZADANIA

Nr umowy

Data zawarcia umowy

Adres realizacji zadania

Ilość trwale zlikwidowanych:

· pieców…….. szt.

· kotłów…….. szt.

· kuchni węglowych……… szt.

· kominków……… szt.

Rodzaj zainstalowanego ogrzewania (właściwe zakreślić):

□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

□ kocioł gazowy

□ pompa ciepła

□ ogrzewanie elektryczne (z wyłączeniem pomp ciepła)

□ kotły na biomasę, pellet spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy

Moc zainstalowanego ogrzewania …………………….. kW
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Termin realizacji
inwestycji

Data rozpoczęcia………………………………….................……

Data zakończenia……………………………………...............….

Koszty kwalifikowane poniesione na realizację zadania:

· wartość netto …………………………………

· wartość brutto ………………………………..

· podatek VAT…………………………………
Rachunek bankowy, na który ma zostać przekazana dotacja.
Nazwa banku i nr rachunku:
……………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………….......……………………………

Właściciel rachunku
………………………………………………………………………………………………….......…

4. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O
WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ:
1) faktury lub rachunki, wystawione na Wnioskodawcę potwierdzające poniesione wydatki

związane z wymianą źródła ogrzewania (data wystawienia faktury/rachunku nie może być
wcześniejsza niż data złożenia wniosku o udzielenie dotacji, faktura powinna zawierać nazwę
zamontowanego urządzenia, moc oraz nr fabryczny);

2) umowę na dostawę ciepła lub gazu;
3) oświadczenie osoby posiadającej stosowne uprawnienia o prawidłowości wykonania robót

zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) dokumenty techniczne (certyfikaty, atesty, karta gwarancyjna) potwierdzające zgodność

parametrów nowego źródła z obowiązującymi normami;
5) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wnioskodawcy w sprawie ubiegania się

o dotację i realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 wraz z dowodem uiszczenia
opłaty skarbowej (w przypadku wskazania pełnomocnika).

Wymienione dokumenty należy przedstawić w oryginałach.
Oświadczam, że:

1) trwale odłączyłem/am od instalacji istniejący dotychczas kocioł/piec na paliwo stałe zgodnie z
zapisami regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań
obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z
punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej i ekologicznej stanowiącym załącznik do
uchwały nr XXII/242/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań
obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych;

2) zobowiązuję się do umożliwienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Opocznie do
przeprowadzenia kontroli zrealizowanej inwestycji objętej niniejszym wnioskiem.

………………………… ………………………….
/data/ /podpis/

Uwaga!
Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji.
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