Załącznik Nr 5 do Regulaminu
Wniosek o rozliczenie dofinansowania na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła
ogrzewania
Imię i nazwisko/Pełna nazwa
Adres zamieszkania/siedziby
Adres korespondencyjny
Nr telefonu (opcjonalnie)
Data zawarcia umowy
o przyznanie dofinansowania
Numer umowy
o przyznanie dofinansowania
Typ i moc zainstalowanego kotła

WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem:
1) zaświadczenie o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła i zamontowaniu nowego
źródła ciepła, zawierające informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych palenisk lub likwidacji
kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informacje o mocy (kW) zdemontowanego
i zainstalowanego źródła ciepła, sporządzone przez wykonawcę/dostawcę usługi prowadzącego
działalność gospodarczą, dokonującego wymiany systemu ogrzewania;
2) umowa z dostawcami ciepła sieciowego/gazu, w przypadku podłączenia do sieci;
3) wymagane decyzje administracyjne;
4) certyfikaty potwierdzające 5 klasę kotłów grzewczych zgodności z normą PN-EN 303-5:2012
„Kotły grzewcze. Część 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa
o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania i oznakowanie” wydane przez właściwą
jednostkę certyfikującą oraz zgodne z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe,
wydanymi przez akredytowaną jednostkę badawczą, w przypadku kotłów na biomasę;
5) zaświadczenie wydane przez kominiarza lub osobę uprawnioną zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), o poprawności wykonania
wentylacji oraz kanału spalinowego w pomieszczeniach, gdzie będą montowane nowe źródła ciepła;
6) oryginalne faktury i/lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki wystawione na Inwestora;
7) potwierdzenie dokonanych płatności/wyciągi bankowe;
8) dokumentacja fotograficzna (wersja papierowa) przedstawiająca stan po realizacji zadania wraz
z opisem: adresem inwestycji, datą sporządzenia.
Zduńska Wola, dnia…..….…………………………….

…………………………………….
(podpis)

*Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dofinansowania.

