
załącznik Nr 5 

do Zarządzenia nr  0050.1.31.2018  

Wójta Gminy Lubicz  

z dnia 02 lipca 2018 r.  

 

 

tzw. sprawozdanie merytoryczno-finansowe 

 
     

 

DANE WNIOSKODAWCY                                      ……………………, dnia………………….  

Imię………………………………………………..                                                                                             

Nazwisko………………………………………….     

Adres zamieszkania………………………………. 

…………………………………………………….     

…………………………………………………….                            

Telefon kontaktowy……………………………….                            

Pesel………………………………………….……                            

Nip………………………………………………. 

Seria i nr dowodu osobistego……………………                        Wójt Gminy Lubicz 

                                                                                                          Ul. Toruńska 21 
                                                                               87-162 Lubicz 

 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE  

dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu  

i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz  

 

 

Uprzejmie informuję, że zrealizowałem/am zadanie polegające na: (należy podać rodzaj 

wymienionego źródła; opis zrealizowanych 

przedsięwzięć)……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

zainstalowanego i pracującego ekologicznego źródła mieszczącego się  

w budynku/lokalu mieszkalnym przy ul. …………………………………w 

miejscowości…………………….., działka nr geod……………………..- 

obręb…………………… 

    i ogrzewa nieruchomość o powierzchni……………………….m2.  

    Prace zakończono w dniu………………………. 

 

 Oświadczam, iż zostały zlikwidowane i usunięte z ww. budynku/lokalu mieszkalnego 

wszystkie istniejące (do czasu wymiany) piece/kotły c.o. w ilości .......................sztuk, 

niespełniające wymogów energetyczno-emisyjnych. ( w przypadku posiadania pieca 

wysokoemisyjnego należy przedłożyć potwierdzenie oddania pieca do punktu skupu 

złomu).  

 



 Oświadczam, że prace polegające na wymianie, montażu i uruchomieniu źródła ciepła 

jw. zostały przeprowadzone prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

gwarantują prawidłową pracę instalacji, a parametry zainstalowanych urządzeń i 

technologia gwarantują wymagane efekty ekologiczne oraz są zgodne z zasadami 

udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu, montażu i 

uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz 

 W związku z powyższym wyrażam zgodę na dokonanie wizji lokalnej na mojej 

nieruchomości, celem sprawdzenia dokonania wymiany instalacji grzewczej oraz 

rozliczenia dofinansowania na realizację zadania.  

 Jednocześnie oświadczam, że ekologiczna instalacja objęta dotacją będzie 

wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.  

 

ROZLICZENIE FINANSOWE: 

Zestawienie kosztów związanych z realizacją zadania: 

 

Nr faktury Data Kwota Nazwa wydatku 

    

    

    

    

    

    

    

 

SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI: 

Nazwa banku: ………………………………………………. 

Nr rachunku bankowego wnioskodawcy, na który przekazane zostaną środki dotacji: 

                          

W związku, że nie posiadam konta bankowego środki odbiorę osobiście w kasie Banku 

Spółdzielczego na terenie gminy Lubicz: 

TAK                        NIE 

 

 

  

 

 

                                                

…………………………………………………………….. 
                                                            (podpis/ podpisy właściciela/i nieruchomości  wnioskodawcy) 

 

 

 

 



Do wniosku rozliczenia załączam następujące dokumenty: 

1) faktury / rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia – 

dokumenty te jako nabywcę powinny wskazywać Wnioskodawcę; 

2) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy 

Wnioskodawcą a Wykonawcą przedsięwzięcia; protokół odbioru od wykonawcy/ 

instalatora wraz z jego uprawnieniami; 

3) umowę z dostawcą energii elektrycznej lub gazu; 

4) kopie wymaganych pozwoleń/zgłoszeń/jeśli są wymagane; 

5) opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz 

prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku (jeśli jest 

wymagana do odbioru). 

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty, w zależności od rodzaju 

nowego źródła ciepła (proszę zaznaczyć właściwe):  

 certyfikat zgodności wydany przez akredytowane laboratorium, zgodnie z normą PN-

EN 303-5:2012, potwierdzający co najmniej 5 klasę kotła lub 

 świadectwa/zaświadczenia badań lub  

 etykiety efektywności energetycznej lub 

 wyciąg z dokumentacji techniczno-ruchowej lub 

 deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B), 

 

 

 

 

 

 


