Załącznik nr 2
WNIOSEK
o rozliczenie dotacji na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska
polegającej na wymianie źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na
terenie Miasta Nowego Sącza, przeprowadzonej zgodnie z umową nr:
……………………………………………………………….

1. Dane Beneficjenta
Data zawarcia umowy: _________________________________________________________
Imię i Nazwisko/ Nazwa Beneficjenta: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Adres zamieszkania: ___________________________________________________________
Adres do korespondencji: _______________________________________________________
(wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
Nr telefonu: __________________________________________________________________
*Numer NIP: __________________________________________________________________
(*jeśli dotyczy)
Adres budynku/lokalu mieszkalnego, w którym zrealizowano inwestycję:
_____________________________________________________________________________
Data realizacji inwestycji: ______________________________________________________
Powierzchnia

budynku/lokalu

mieszkalnego:

______________

m2 ogółem,

w tym

powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na
jej formę organizacyjno-prawną i sposób finansowania _______ m2.

2 . Dane dotyczące wykonanej inwestycji
2.1 Likwidacja starego źródła ogrzewania
(proszę wymienić wszystkie zlikwidowane źródła ogrzewania oraz podać ich rodzaj*,
klasę efektywności**, ilość)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
* - np. piec kaflowy, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny, kominek z płaszczem wodnym,
kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza; ** - dotyczy kotła na paliwa stałe
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2.2 Rodzaj zrealizowanego przedsięwzięcia
(proszę wstawić znak „X” we właściwe pole)

□
□
□
□
□

podłączenie budynku/lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu;
instalacja kotła gazowego;
instalacja kotła na pellet;
instalacja pompy ciepła;
modernizacja/wykonanie instalacji wewnętrznej.

2.3. Koszty poniesione na realizację inwestycji:
Wartość netto: ____________________________________________ zł
Wartość podatku VAT: ______________________________________ zł
Wartość brutto: ___________________________________________ zł
Kwota brutto słownie: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Dokumenty i oświadczenia:
3.1 Wykaz (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii) dokumentów, których
złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem.
Dokumenty potwierdzające, wykonanie całego zadania w terminie określonym w umowie
o udzieleniu dotacji wraz z wyszczególnieniem wykonanych prac.

□ 1. Faktura VAT /rachunek (oryginał) z wyszczególnionymi kosztami kwalifikowanymi):
a) Nr ______________ , z dnia_____________, wystawiona(y) przez _________________ ;
b) Nr ______________ , z dnia_____________, wystawiona(y) przez _________________ ;
c) Nr ______________ , z dnia_____________, wystawiona(y) przez _________________ ;

□ 2. Protokół odbioru Nr___________________, z dnia_____________, wystawiony przez
_____________________________________________________________________________

□

3. Opis faktury VAT / rachunku sporządzony i podpisany przez Inwestora - (jeżeli
dotyczy);

□

4. Oświadczenie dostawcy/wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami szczegółowymi:
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a) oświadczenie, z dnia_______________ , wystawione przez _______________________ ;
b) oświadczenie, z dnia_______________ , wystawione przez _______________________ ;

□ 5. Dowód potwierdzający dokonanie zapłaty za zrealizowane zadanie;
□ 6. Dokument potwierdzający trwałą likwidację kotła/pieca/paleniska

zasilanego

paliwem stałym;

□ 7. Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zakres prac zrealizowanych zgodnie
z umową o udzielenie dotacji - ______________________ [szt.];

□ 8. Dokument techniczny określający parametry nowego źródła ogrzewania;
□ 9. Inne dokumenty:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem
dotacji warunkującym wypłatę kwoty dotacji.

______________________________________
(data, czytelny podpis Beneficjenta)
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