Załącznik Nr 3
do ogłoszenia o naborze wniosków
o udzielenie dotacji celowej na
dofinansowanie wymiany systemów
ogrzewania węglowego na
ekologiczne źródła ciepła w roku 2017

Radom, dnia ......................................
…………………………………………………………………..
(imię i nazwisko/nazwa)

…………………………………………………………………..
adres/siedziba

……………………………………………………………………

WNIOSEK
o rozliczenie
dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie wymiany
systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
dotyczy: umowy nr .................................. z dnia ................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
I. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lokalizacja zadania: Radom, ul. ……………………………… nr budynku …………….
Liczba trwale zlikwidowanych palenisk węglowych ……………………………………..
Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni c.o. ……………………………………………….
Powierzchnia ogrzewana lokalu [m2] …………………………………………………………
Moc zainstalowanego ogrzewania [kW] …………………………………………………….
Rodzaj zainstalowanego ogrzewania (właściwe zaznaczyć):
1) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
2) ogrzewanie gazowe;
3) ogrzewanie elektryczne;
4) ogrzewanie olejowe.

7. Źródło podgrzewania ciepłej wody użytkowej (właściwe zaznaczyć)
1) miejska sieć ciepłownicza;
2) gazowe;
3) elektryczne;
4) olejowe.
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II. PONIESIONE KOSZTY ZADANIA
1. Całkowity koszt zadania …………………… zł
(słownie……………………………………………………………………………………………)
w tym:
1) wysokość dotacji uzyskanych z innych źródeł (wskazać źródło)
…………………………… zł (słownie…………………………………………………………);

-

2) udokumentowane koszty własne -…………………………………………………….zł
(słownie……………………………………………………………………………………………).
2. Na zadanie przyznano zgodnie z umową środki z budżetu Gminy Miasta
Radomia w wysokości ……………………………….………… zł
(słownie ………………….……………………………………………………………………………)
3. Kwotę dofinansowania wynikającą z niniejszego rozliczenia należy wpłacić na
konto:.....................................................................................................................................................
..................................................................
III. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
1. Data rozpoczęcia ………………………………………………………….
2. Data zakończenia …………………………………………………………
3. Data końcowego rozliczenia…………………………………………..
IV. WYKAZ WYMAGANYCH ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO
WNIOSKU
1. Prawidłowo wystawione na Dotowanego oryginały faktur VAT/rachunków
potwierdzające poniesione wydatki oraz zawierające opis potwierdzający
wykonanie
zadania
w
terminie
wskazanym
w
umowie
wraz
z wyszczególnieniem wykonanych parametrów: ilość zlikwidowanych
palenisk/kotłowni węglowych, rodzaj i moc zainstalowanego ogrzewania.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
2. Protokół odbioru technicznego instalacji podpisany przez uprawnioną osobę/
podmiot lub umowę na dostawę nośnika energii.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
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3. Końcową pozytywną opinię kominiarską.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4. Certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzające zgodność zakupionych
urządzeń z obowiązującymi normami.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Radom, dnia........................................
…………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
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