Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 53/2021 Burmistrza Tuchowa z dnia 18 lutego 2021 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 lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI
na dofinansowanie inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych
lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów na nowe,
wykorzystujące paliwa gazowe
UMOWA O DOTACJĘ

NR

DATA ZAWARCIA
UMOWY

IMIĘ I NAZWISKO BENEFICJENTA (STRONY UMOWY O DOTACJĘ)
ADRES LOKALU/BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO, W KTÓRYM WYKONANA
ZOSTAŁA INWESTYCJA
WYKONANY
demontaż starego źródła ciepła
 tak  nie
ZAKRES
zakup i montaż nowego źródła ciepła
 tak  nie
INWESTYCJI
zakup i montaż instalacji niezbędnej do funkcjonowania nowego źródła ciepła  tak  nie
WYDATKI WNIOSKOWANE DO SFINANSOWANIA DOTACJĄ:
NR DOWODU
PONIESIENIA
FORMA
KOSZTÓW
DATA
DATA
PŁATNOŚCI
L.P.
PRZEDMIOT ZAKUPU
KWOTA BRUTTO
(FAKTURA,
WYSTAWIENIA PŁATNOŚCI (GOTÓWKA/
RACHUNEK
PRZELEW)
ITD.)

RAZEM:
Oświadczam, że:
1) w lokalu/budynku mieszkalnym jednorodzinnym dokonano wymiany starego źródła ciepła na nowe źródło
ciepła, które:
- jest moją własnością,
- jest nieprzenośne, tj. trwale związane z Lokalem/budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
- w momencie montażu było fabrycznie nowe, dotychczas nieużywane,
- wykorzystuje jako paliwo wyłącznie paliwo gazowe z sieci gazowej doprowadzonej do lokalu/budynku
mieszkalnego jednorodzinnego,
- charakteryzuje się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności
energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do
1

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/budynku mieszkalnym jednorodzinnym;
2) w lokalu/budynku mieszkalnym jednorodzinnym, 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 lokalach mieszkalnych lub budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych na terenie Gminy Tuchów 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.
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