Obowiązujący od dnia 12.06.2021 r.

KAWKAplus
WSR-F.3037.1.______.202__.____

Wniosek o ROZLICZENIE dotacji celowej
na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych
na ogrzewanie niskoemisyjne
Data zawarcia umowy:

Numer umowy

WSR-F/P/_______/202__

Beneficjenci:
Pełnomocnik:

I. Informacja o nieruchomości
Powierzchnia ogrzewana (m2):

Adres:

Budynek
wybudowany:

do roku 1982

średnio energochłonny

po roku 1998:
w latach 1983-1998

niskoenergetyczny

średnio energooszczędny

pasywny

energooszczędny

II. Informacje o zrealizowanym zadaniu
Zlikwidowane źródła ciepła oparte na paliwach stałych:
piece kaflowe
wyburzone szt.:

piece kaflowe pozostawione na podstawie zaleceń konserwatorskich, trwale
odcięte od przewodu kominowego wraz z zamurowanym paleniskiem szt.:

kotły c.o. szt.:

piece wolnostojące szt.:

kuchnie węglowe szt.:

kominki zlikwidowane
szt.:

kominki pozostawione
jako rekreacyjne szt. :

inne piece na paliwa
stałe (rodzaj) szt.:

Instalacja ogrzewania niskoemisyjnego
Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:

Stopień zaspokojenia zapotrzebowania
lokalu na ciepło ze źródła w %

podłączenie do sieci ciepłowniczej
gazowe
olejowe
elektryczne
pompa ciepła
inne źródło ciepła (rodzaj):

III. Załączniki
Dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zadania:

Data dokumentu

Protokół realizacji zadania – likwidacja ogrzewania opartego na paliwach stałych (oryginał)
Protokół realizacji zadania – instalacja ogrzewania niskoemisyjnego (oryginał)
Dokument wydany przez właściciela nieruchomości, potwierdzający spełnienie warunków
zawartych w wydanej przez niego zgodzie na zmianę systemu ogrzewania, załączonej do wniosku
o udzielenie dotacji (kopia) – dotyczy umów najmu i umów o remont
Zestawienie kosztów kwalifikowanych (oryginał) – szt. .............
Umowa na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej – uwzględniającą zmianę ogrzewania (kopia)
Dokumenty potwierdzające dokonanie pierwszego uruchomienia kotła (kopia) – dotyczy kotłów centralnego ogrzewania
Dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji na urządzenia grzewcze (kopia)
Dokumentacja zainstalowanych urządzeń grzewczych zawierająca informacje o rodzaju, producencie oraz danych
technicznych urządzenia (kopia)
Inne załączniki: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów inwestycji
1. Koszty kwalifikowane likwidacji ogrzewania opartego na paliwach stałych:
Data wystawienia
dd-mm-rrrr

Nr faktury/rachunku

Kwota w zł (brutto)

Koszt kwalifikowany
zgodnie z limitem
(wypełnia urzędnik)*

Razem koszty likwidacji ogrzewania (A):

* koszt kwalifikowany demontażu pieców na paliwo stałe i instalacji c.o., wywozu odpadów po zlikwidowanym ogrzewaniu oraz
zamurowania otworów w przewodach kominowych łącznie do wysokości wskazanej w § 3 ust 1 uchwały dotacyjnej

2. Koszty kwalifikowane instalacji ogrzewania niskoemisyjnego:

Nr faktury/rachunku

Data wystawienia
dd-mm-rrrr

Kwota w zł (brutto)

Uwagi

Suma kosztów kwalifikowanych instalacji ogrzewania
niskoemisyjnego z załącznika*
Razem koszty instalacji ogrzewania (B)

*

dalsze koszty kwalifikowane instalacji ogrzewania niskoemisyjnego załączniku

Razem koszty kwalifikowane inwestycji (A+B)

data

podpis

Razem koszty kwalifikowane inwestycji uwzględniające
koszty likwidacji w granicach limitu (wypełnia urzędnik)

