
 
 

Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 161/2019 Burmistrza Tuchowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów niezbędnych do otrzymania i rozliczenia dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Tuchów na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w budynkach mieszkaniowych wielolokalowych na 

nowe, wykorzystujące paliwa gazowe 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI 

na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w budynkach 

mieszkaniowych wielolokalowych na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe 

umowa o dotację  nr  data zawarcia  

imię i nazwisko Beneficjenta (strony Umowy o dotację)  

Adres lokalu, w którym wykonana została 

inwestycja 

 

wykonany zakres 

inwestycji  

demontaż starego źródła ciepła  �  tak �  nie 

zakup i montaż starego źródła ciepła �  tak �  nie 

zakup i montaż instalacji niezbędnej do funkcjonowania nowego źródła ciepła �  tak �  nie 

wydatki wnioskowane do sfinansowania dotacją: 

L.p. 

Nr dowodu 

poniesienia 

kosztów (faktura, 

rachunek itd.) 

Data 

wystawienia 

Data 

płatności 

Forma 

płatności 

(gotówka/ 

przelew) 

Przedmiot zakupu Kwota brutto 

1       

2       

…       

…       

razem  

Oświadczam, że: 

1) w lokalu dokonano wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło ciepła, które: 

- jest moją własnością, 

- jest nieprzenośne, tj. trwale związane z Lokalem, 

- w momencie montażu było fabrycznie nowe, dotychczas nieużywane, 

- wykorzystuje jako paliwo wyłącznie paliwo gazowe z sieci gazowej doprowadzonej do lokalu, 

- charakteryzuje się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności 

energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych 

do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania 

wymogów ekoprojektu dla produktów związanych z energią; 

- jest podstawowym źródłem ciepła w lokalu; 

2) w lokalu, w którym zainstalowano nowe źródło ciepła, nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 

3) zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w związku z 

rozpatrywaniem niniejszego wniosku, określoną załączniku nr 4 do zarządzenia nr 161/2019 Burmistrza 

Tuchowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów niezbędnych do otrzymania i 

rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tuchów na dofinansowanie inwestycji polegającej 

na zmianie systemu ogrzewania w budynkach mieszkaniowych wielolokalowych na nowe, 

wykorzystujące paliwa gazowe. 

 

Do wniosku załączam: 

1) dowody poniesienia kosztów inwestycji; 

2) dowody zapłaty za zobowiązania wynikające z dowodów poniesienia kosztów; 



 
 

3) oświadczenie wykonawcy inwestycji o konieczności zakupu lub montażu instalacji niezbędnej do 

funkcjonowania nowego źródła ciepła (jeżeli zostały poniesione takie koszty); 

4) protokół odbioru końcowego wszystkich robót wykonanych w ramach inwestycji, zawierający 

oświadczenie wykonawcy inwestycji o ich wykonaniu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

obowiązującymi przepisami prawa; 

5) protokół potwierdzający demontaż starego źródła ciepła (jeżeli stare źródło ciepła było demontowane); 

6) dokument potwierdzający przekazanie starego źródła ciepła do punktu zbierania odpadów (jeżeli stare 

źródło ciepła było demontowane); 

7) oświadczenie Wykonawcy o odłączeniu starego źródła ciepła od przewodów kominowych ((jeżeli stare 

źródło ciepła nie było demontowane); 

8) dokument zawierający dane techniczne nowego źródła ciepła, potwierdzający, że charakteryzuje się ono 

obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 

zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 

21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów ekoprojektu dla produktów 

związanych z energią 


