
 

 

Wniosek o rozliczenie dotacji  
na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na korzystniejsze, z punktu 

widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego,  

w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Karczew 

 
Nr umowy: ................................................................................................................................................ 

Data zawarcia umowy: .............................................................................................................................. 

Nazwisko, imię / Nazwa Wnioskodawcy: ................................................................................................ 

Nr PESEL ................................................................................................................................................. 

NIP.................................................................. REGON ........................................................................... 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA WYKONANEGO W …….............. ROKU 

□ kocioł centralnego ogrzewania zasilany gazem 

□ kocioł centralnego ogrzewania zasilany paliwem stałym 

□ pompa ciepła powietrzna 

□ pompa ciepła gruntowa 

□ instalacja fotowoltaiczna, zintegrowana z pompą ciepła lub ze źródłem ciepła zasilanym 

energią elektryczną 

1. Wysokość poniesionych kosztów na zakup urządzenia: ……………….…… zł 

2. Osiągnięta sprawność wytwarzania ciepła (w przypadku kotła zasilanego gazem): …...…..…% 

3. Wysokość poniesionych kosztów na realizację zadania …..…..…….……… zł 

 

II. WYKAZ DOKUMENTÓW, zgodny z umową o udzielenie dotacji celowej: 

 
1. W celu rozliczenia dotacji celowej wnioskodawca, z którym została zawarta umowa na 

udzielenie dotacji, składa nw. dokumenty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu na żądanie osoby upoważnionej 
przez Burmistrza Karczewa):  

□ wniosek o wypłatę dotacji, 

□ fakturę VAT lub rachunek na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę, 

□ protokół demontażu istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe sporządzony pomiędzy 

wnioskodawcą a wykonawcą robót, 

□ protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą 

a wykonawcą robót, 

□ dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła 

z podanymi we wniosku, 

□ 2 - 4 zdjęcia przedstawiające zamontowane w budynku/lokalu urządzenie, 

□ zaświadczenie o zezłomowaniu lub przekazaniu zdemontowanego źródła ciepła firmie 

odbierającej odpady, 

□ aktualne zaświadczenie o przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych (dymowych, 

spalinowych i wentylacyjnych), zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1) lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.), 

□ zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis również w rolnictwie 

lub rybołówstwie w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch 

poprzedzających lat – zgodnie z art 37 ust. 1 pkt. 1, ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
2. Dokumenty przedłożone do rozliczenia po wykonaniu zadania, które nie spełnią ww. wymagań 

nie zostaną przyjęte.  
3. Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji. 

Karczew, dn. ………………..         ...................................................... 

Podpis Wnioskodawcy 


