Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/94/2019
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 28 lutego 2019 r.

Burmistrz Jarocina
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin
WNIOSEK
o wypłatę dotacji wraz z rozliczeniem poniesionych kosztów na realizację inwestycji

1. DANE SKŁADAJĄCEGO ROZLICZENIE
Imię i nazwisko/nazwa
PESEL1)
NIP2)
REGON2)
Adres zamieszkania1)/siedziby2)

Adres do korespondencji
Nr kontaktowy3)

2. DANE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko/nazwa
Nr kontaktowy3)

3. DANE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI
Nr umowy
Data zawarcia umowy
Adres realizacji inwestycji
Ilość trwale zlikwidowanych:
− pieców ______ [szt.]
− kotłów ______ [szt.]
− kuchni węglowych _____ [szt.]
− kominków ______ [szt.]
Rodzaj zainstalowanego ogrzewania4):
□ ogrzewanie gazowe
□ podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
□ pompa ciepła
Moc zainstalowanego
ogrzewania (moc grzewcza)

______ [kW]

Data rozpoczęcia5): ____________________________________________
Termin realizacji inwestycji
Data zakończenia6): ____________________________________________
Koszty kwalifikowalne poniesione na realizację inwestycji:
− wartość netto ____________
− wartość brutto ____________
− podatek VAT ____________
Rachunek bankowy, na który ma zostać przekazana dotacja.
Nazwa banku i nr rachunku:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Właściciel rachunku:
_________________________________________________________________________________________

4. WYKAZ DOKUMENTÓWWYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU NINIEJSZEGO ROZLICZENIA
1) Dowody księgowe (np. faktury, rachunki) potwierdzające poniesione koszty.
2) Dokumentacja odbioru, którą stanowi w szczególności:
− w przypadku ogrzewania gazowego:
− warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu,
− protokół odbioru końcowego lub oświadczenie uprawnionego podmiotu o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami
i normami,
− w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:
− protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do użytkowania podłączenia budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego do sieci cieplnej,
− w przypadku pompy ciepła:
− oświadczenie lub dokument potwierdzający prawidłowy montaż pompy ciepła gwarantujący jej bezpieczne użytkowanie podpisany przez instalatora,
który dokonał montażu,
3) Opinia osoby posiadającej kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim stwierdzająca prawidłowość podłączenia nowego źródła ogrzewania do przewodu
kominowego oraz wykonania wentylacji w kotłowni lub innym pomieszczeniu, w którym podłączone zostało nowe źródło ogrzewania.
4) Protokół demontażu kotła lub pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy Beneficjentem, a wykonawcą robót lub w przypadku demo ntażu kotła lub pieca
we własnym zakresie pisemne oświadczenie o jego demontażu.
5) Wymagane prawem pozwolenia.
Wymienione dokumenty należy przedstawić w oryginałach do wglądu oraz dołączyć ich kserokopie - potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane
własnoręcznie przez Beneficjenta i opatrzone datą.

_________- ________ - ___________
data wypełnienia wniosku (d/m/r)

___________________________
podpis

Uwaga!
Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji.
Objaśnienia:
1) w przypadku osoby fizycznej
2) w przypadku podmiotu lub jednostki prowadzącej działalność gospodarczą
3) podanie danych jest dobrowolne
4) zaznaczyć właściwe
5) nie wcześniej niż data złożenia wniosku
6) nie później niż do dnia 31 października roku, w którym złożono wniosek

