Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2018
Wójta Gminy Pątnów
z dnia 3 października 2018 r.
………………………………………..
( miejscowość, data )
………………………………………
Imię, nazwisko
………………………………………
Adres zamieszkania
………………………………………
Nr telefonu
Wniosek o wypłatę dofinansowania
na zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pątnów w ramach zadania pn.: „Program
ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów"
W związku z zawartą Umową Nr………………………. z dnia………………………… o przyznanie dotacji
na zadanie z zakresu wymiany źródeł ciepła, tj.:
………………………………………………………………………………………………………………..
(rodzaj źródła)
zainstalowanego i pracującego ekologicznie źródła mieszczącego się w budynku/lokalu* na działce nr
ewid..…………………………., obręb ………………..……………. położonej w Gminie Pątnów
………………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania)
Wnioskuję o wypłacenie dotacji przelewem na następujący rachunek bankowy:
...................................................................................................................................................................
*niewłaściwe skreślić
Do wniosku o wypłatę dofinansowania załączam następujące dokumenty:
1) Faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację zadania, zawierające w szczególności
nazwę towaru lub usługi wykonanej w ramach zadania (w przypadku instalacji kotła powinna być podana
informacja o rodzaju i maksymalnej mocy znamionowej zainstalowanego kotła), wraz z potwierdzeniami
zapłaty dokonanych przelewem, z których w sposób jednoznaczny wynika, z jakiego tytułu i jakiego
dokumentu (faktury/rachunku) dotyczyła płatność - dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać
wnioskodawcę;
2) Protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, potwierdzający moc zainstalowanego urządzenia
grzewczego, sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą zadania posiadającego stosowne
uprawnienia do wykonywania tego typu prac/usług. W przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane winien być podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i pieczątka
imienna). Jeżeli ww. protokół zawiera wykaz usterek, których usunięcie warunkuje przekazanie inwestycji
do eksploatacji, do rozliczenia należy również załączyć protokół potwierdzający jego usunięcie;
3) Umowy z dostawcami energii elektrycznej lub gazu – jeżeli dotyczy;
4) Wymagane decyzje administracyjne;
5) Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji gwarantującej
jego realizację w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, stanowiący załącznik do wniosku o wypłatę
dofinansowania.
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Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty, w zależności od rodzaju nowego źródła
ciepła:
1) w przypadku pompy ciepła: certyfikaty urządzenia,
2) w przypadku wymiany na kocioł węglowy:
- deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B),
- wydany przez akredytowane laboratorium certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012
potwierdzający co najmniej 5 klasę kotła oraz "ekoprojektu”.
3) w przypadku wymiany na kocioł gazowy:
- deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B),
4) w przypadku wymiany na kocioł olejowy:
- deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B),
Przy przedłożeniu kserokopii dokumentów należy okazać oryginały w celu ich uwierzytelnienia.
......................................
Podpis wnioskodawcy
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Załącznik do wniosku o wypłatę dofinansowania na zadanie polegające na wymianie źródeł ciepła
oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy
Pątnów w ramach zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów"
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/(a)
………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania)
oświadczam, że wybór wykonawcy zadania polegającego na wymianie źródła ciepła
w budynku/lokalu

mieszkalnym, położonym w miejscowości .........................................nr domu

.............................., gmina Pątnów, w ramach zadania pn.: "Program ograniczenia niskiej emisji
w Gminie Pątnów" został dokonany z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji gwarantującej jego
realizację w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

.......................................
Miejscowość, data
.......................................................
podpis składającego oświadczenie
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