
 
Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Wzór wniosku o wypłatę dotacji celowej 

Data, miejscowość: 

 

Wnioskodawca (Imię, nazwisko): 

 
 

Adres Wnioskodawcy: 

 
 

 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ 

w ramach projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła  

w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

PESEL Wnioskodawcy  

Telefon  

Adres e-mail  

Numer umowy  

Data podpisania umowy  

Adres inwestycji 

Miejscowość, kod pocztowy:  

Ulica, numer:  

Charakterystyka wykonanej inwestycji 

Rodzaj zainstalowanego 

źródła ciepła1 

 podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

 montaż kotła gazowego 

 montaż ogrzewania elektrycznego 

 montaż pompy ciepła 

Moc zainstalowanego  

źródła ciepła: …………………….…………………….…………………………kW 

Koszty inwestycji 

Wartość netto inwestycji: …………….…………………….…………………….………………zł 

Wartość brutto inwestycji: …………….…………………….…………………….………………zł 

Wartość podatku VAT: …………….…………………….…………………….………………zł 

Termin realizacji inwestycji 

Data rozpoczęcia: 
(data podpisania umowy) 

_ _ /_ _ / _ _ _ _ 
(dd/mm/rrrr) 

Data zakończenia: 
(data poniesienia ostatniego wydatku) 

_ _ /_ _ / _ _ _ _ 
(dd/mm/rrrr) 

 

  

 
1 Wybrać właściwe 



 
 

 
Wykaz dokumentów stanowiących integralne załącznik do Wniosku o wypłatę dotacji 

celowej 

 Dokument TAK Ilość szt. NIE 

1. 
Faktura(-y) VAT i/lub imienny(-e) rachunek(-i), wystawiona(-e) 

na Wnioskodawcę, potwierdzające poniesione wydatki  …………………  

2. Dokument(-y) potwierdzający zapłatę za faktury i/lub rachunki  …………………  

3. 
Notatka(-i) z przeprowadzenia rozeznania rynku wśród 3 

Wykonawców wraz z ofertami podpisana przez Wnioskodawcę  …………………  

4. Dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła  …………………  

5. Protokół likwidacji źródła ciepła  …………………  

6. 
Dokumenty wynikające z prawa budowlanego potwierdzające 

prawidłowość wykonania instalacji  …………………  

7. 
Opinia kominiarska końcowa sporządzona po zamontowaniu 

nowego źródła ciepła (jeśli dotyczy)  …………………  

8. 
Oświadczenie o numerze konta bankowego (do wypłaty dotacji 

celowej) (Załącznik nr 1 do wniosku o wypłatę dotacji celowej)  1  

9. 
Oświadczenie Wnioskodawcy (oryginał) (Załącznik nr 2 do 

wniosku o wypłatę dotacji celowej)  1  

10. 
Kosztorys powykonawczy (jeśli dotyczy, tj. jeśli kwota faktury 

jest inna niż kwota kosztorysu wstępnego)  …………………  

11. Specyfikacja wykonanych prac (jeśli dotyczy)  …………………  

12. Certyfikat źródła ciepła (jeśli dotyczy, np. dla pompy ciepła)  …………………  

13. Karta gwarancyjna źródła ciepła (jeśli dotyczy)  …………………  

 

 

 

 

……………………………………………………… 
Podpis Wnioskodawcy 

 


