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Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,  
polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych - 

uchwała Rady Gminy Kościelisko Nr XXXVIII/300/22 z dnia 4 sierpnia 2022 roku 

 

Kościelisko, ................................................................. 

 

………………………………………………………… 
imię i nazwisko wnioskodawcy 
 

……………………………………………………………….. 
adres  
 

……………………………….. 
adres do korespondencji 
 

……………………………… 
telefon   

WÓJT GMINY KOŚCIELISKO 

ul. Nędzy Kubińca 101 

34-511 Kościelisko 

 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ 

ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kościelisko 

(uchwała Nr XXXVIII/300/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 sierpnia 2022 roku) 

zgodnie z umową nr: …………………… zawartą w dniu:………………………………….. 

 

1. Dane  wnioskodawcy 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres budynku mieszkalnego, w którym przeprowadzono inwestycję objętą 

dotacją: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Dane  wykonanej  inwestycji 
2.1. Likwidacja starego źródła grzewczego (proszę wymienić wszystkie zlikwidowane źródła ogrzewania oraz podać 

ich rodzaj, klasę efektywności, ilość) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2. Rodzaj zrealizowanej inwestycji (proszę wstawić znak „X” we właściwe pole) 

         

instalacja kotła gazowego     instalacja kotła na drewno i pellet 

 

instalacja kotła na pellet  instalacja pompy ciepła  

 

 instalacja kotła zgazowującego drewno   instalacja elektryczna 

             

  instalacja paneli fotowoltaicznych 
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2.3. Koszty poniesione na realizację inwestycji: 

 

Wartość netto:                ……………………………………………………………………… zł 

Wartość podatku VAT:   .……………………………………………………………………. zł 

Wartość brutto:              ..……………………………………………………………………. zł 

Kwota brutto słownie:   ………………………………………………………………………. zł 

 

3. Załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji potwierdzające, wykonanie całego zadania w terminie 

określonym w umowie o udzieleniu dotacji wraz z wyszczególnieniem wykonanych prac. 

 

1. Faktura VAT/rachunek (oryginał) wraz z  dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty za 

zrealizowane zadanie,  z wyszczególnionymi kosztami kwalifikowanymi: 

a) Nr ________________________, z dnia _____________________________, wystawiona przez 

(nazwa, NIP) _______________________________________________________________, 

b) Nr ________________________, z dnia _____________________________, wystawiona przez 

(nazwa, NIP) _______________________________________________________________, 

c) Nr ________________________, z dnia _____________________________, wystawiona przez 

(nazwa, NIP) ______________________________________________________________, 

2. Protokół odbioru wykonanych prac z dnia__________________ wraz z oświadczeniem Wykonawcy o 

wykonaniu prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami szczegółowymi. 

3. Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe w formie imiennego 

dokumentu zezłomowania, karty przekazania odpadu lub  przyjęcia odpadów metali.  

4. Dokumentacja fotograficzna inwestycji. 

5. Dokumenty techniczne określające parametry nowego źródła grzewczego (karta produktu, etykieta 

energetyczna, potwierdzająca spełnienie wymogów technicznych, a w przypadku kotłów na paliwo stałe 

certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign), ustalonych 

we właściwych rozporządzeniach Komisji UE.  

6. Zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem punktu poboru 

energii, opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy paneli fotowoltaicznych). 

7. Kopia karty gwarancyjnej. 

8. Opinię kominiarską potwierdzającą trwałe odłączenie trzonów kuchennych i pieców kaflowych od przewodu 

kominowego.  

9. Inne dokumenty – jeżeli dotyczy. 

 

 

       _________________________________________ 

                 (data, czytelny podpis wnioskodawcy) 


