
 

 

                                                                                   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2020 

                                                                                    Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

……………………….................. 

              (miejscowość, data) 

 

nr wniosku……….. 

/nadaje Urząd/ 

 

          Wójt Gminy Bierawa 

           ul. Wojska Polskiego 12 

           47-240 Bierawa 

 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Bierawa  na dofinansowanie kosztów 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza                        i 

ograniczeniu niskiej emisji 

 

I. Dane Wnioskodawcy: 

 

1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Adres zamieszkania ………… …………………………………………………………….. 

 

3. Numer telefonu …………………………………………………………………………….. 

 

4. PESEL 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. NIP/REGON 

……………………………………………………………………………………………. 

 

II. Lokalizacja inwestycji: 

 

1. Adres lokalu/budynku: …………………………………………………………………… 

 

2. Nr ewidencyjny działki: ……………………………………………………….…… 

 

3. Nr Księgi Wieczystej: ………………………………………………………………… 

 

III. Tytuł prawny do budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania: 

 

 

 

 

 

 

 

 inny tytuł prawny władania nieruchomością (wpisać jaki)………………………………….. 



 

 

IV. Informacja, czy  na nieruchomości, na której znajduje się budynek lub lokal prowadzona 

jest działalność gospodarcza:  

 

 

 

V. Informacja, czy w poprzednich latach była udzielana dotacja z budżetu gminy:  

 

 

 

VI. Charakterystyka zadania 

 

1. Planowana wysokość kosztów realizacji zadania: ………………………………….  zł 

2. Rodzaj planowanego do zainstalowanego ogrzewania (zmiana węglowego systemu  

    ogrzewania): 

ogrzewanie gazowe w tym podłączenie do sieci gazowej 

ogrzewanie olejowe 

ogrzewanie elektryczne  

 panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania  

     elektrycznego, jako jedynego źródła ciepła w budynku   

pompa ciepła 

paliwo stałe za wyjątkiem węgla, z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem 

 kolektor słonecznych do wytwarzania energii dla przygotowania ciepłej wody  

 pompy ciepła  do wytwarzania energii dla przygotowania ciepłej wody 

Planowany termin zakończenia prac: ...................................................................................... 

 

VII. Sposób wypłaty dotacji: 

– 

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

………………………………………………………  (wpisać czytelnie nr konta bankowego) 

 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/zapoznałam się z  Regulaminem w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowych z budżetu gminy Bierawa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska służących ochronie powietrza i ograniczeniu niskiej emisji, trybu postępowania  

w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania 

2. Wszystkie posiadane piece węglowe na paliwo stałe w liczbie ............, w ramach zmiany 

systemu ogrzewania zostaną trwale zlikwidowane.  

3. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej inwestycji. 

4. Wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 
 
   ………………………………………                 ………………………………… 
 

  (miejscowość, data)      (czytelny podpis) 

 
 

 

 



 

 

Załączniki do wniosku*: 

 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

(PB-3) zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2018 r., poz.1202 ze zm.) – załącznik nr 2 do Zarządzenia ; 

2. Zdjęcie wnętrza kotłowni  ze  starym  źródłem ciepła  (wersja  papierowa)  wraz  z opisem:  

adresem inwestycji, datą sporządzenia; 

3. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania; 

4. Pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Inwestora; 

5. Oświadczenie     Inwestora     o prowadzeniu   działalności  gospodarczej/działalności 

w rolnictwie /działalności w rybołówstwie; 

6. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis 

oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Inwestor otrzymał w roku,  

w którym ubiega się o pomoc  oraz  w ciągu  dwóch  poprzedzających  go  lat  podatkowych,  

albo  oświadczenia  o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie (jeżeli dotyczy);     

7. Oświadczenie  o nieotrzymaniu   pomocy   de   minimis   oraz   pomocy   de   minimis   

w rolnictwie lub rybołówstwie (jeżeli dotyczy); 

8. Formularz informacji  przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający się  o pomoc  de  minimis,  

zgodny z wzorem  określonym  w rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z dnia  29 marca  2010 r.  

w sprawie  zakresu informacji  przedstawianych  przez  podmiot ubiegający się  o pomoc  de  

minimis  (Dz. U.  z 2010 r.  Nr 53, poz. 311 ze zm.) (jeżeli dotyczy); 

9. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie,  zgodny  z wzorem określonym  w rozporządzeniu  Rady  

Ministrów  z dnia  11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty 

ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, 

poz. 810) (jeżeli dotyczy); 

10.W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem, pisemna zgoda pozostałych 

      współwłaścicieli na wymianę dotychczasowego źródła ciepła; 

11.W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/budynku/lokalu  

      mieszkalnego pisemna zgoda wszystkich właścicieli na wymianę dotychczasowego źródła  

      ciepła; 

12.Pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika wraz uiszczoną opłatą skarbową  

     w wysokości 17 zł. 

13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Dodatkowe załączniki do wniosku wymagane w przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota 

mieszkaniowa 

 

1) Uchwała powołująca zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy 

wspólnoty; 

2) Zgoda właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na zmianę ogrzewania wyrażoną w formie 

uchwały. 

 

 
Uwagi: 

1. Należy czytelnie wypełnić wszystkie pola wniosku, właściwą kratkę należy zaznaczyć poprzez 

wstawienie znaku X. 

2. O rezygnacji z realizacji zadania należy pisemnie powiadomić Urząd Gminy Bierawa. 

 
 

 

 

 



 

 

                                                                                    Załącznik Nr 2 do  Zarządzenia nr 9/2020 

                                                 Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA       

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (PB-3) 

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością określoną w części C na cele 

budowlane na podstawie tytułu wskazanego w części D. 

Podpisujący oświadczenie jest świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym 

oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. 

 

Objaśnienie:  

1. Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając znak X. 

2. W przypadku kilku osób ubiegających się o pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub dokonujących zgłoszenia, każda osoba 

składa oświadczenie oddzielnie. 

Podstawa prawna:  Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  

A. DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA 

 
1. Data (dzień-miesiąc-rok): 

            

2. Miejscowość: 

 

B. DANE DOTYCZĄCE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 

(ROZBIÓRKĘ) LUB DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA ALBO OSOBY UMOCOWANEJ 

DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ UBIEGAJĄCEJ 

SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ (ROZBIÓRKE) LUB DOKONUJĄCEJ 

ZGŁOSZENIA 

B.1. IMIĘ I NAZWISKO  

 
3. Pierwsze imię: 

 

4. Nazwisko: 

 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA  

 
5. Kraj: 

 

6. Województwo: 

 

7. Powiat: 

  

 
8. Gmina: 

 

9. Ulica: 

 

10. Nr domu: 

 

11. Nr lokalu: 

 

 
12. Miejscowość: 

 

13. Kod pocztowy: 

    

B.3. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI (dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający 

tożsamość) 

 
14. Rodzaj dokumentu: 

 

15. Seria i nr dokumentu: 

 

16. Organ wydający dokument: 

 

 



 

 

C. NIERUCHOMOŚĆ (dane z ewidencji gruntów i budynków) 

 
17. Jednostka ewidencyjna: 

 

18. Obręb ewidencyjny: 

 

19. Nr działki ewidencyjnej: 

 

D. INFORMACJE O TYTULE, Z KTÓREGO WYNIKA PRAWO  

     DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

D.1. TYTUŁ 

 1. Własność 

20. 

 

 
2. Współwłasność (w przypadku współwłasności należy wskazać informacje 

dotyczące zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót 

budowlanych) 

21. 

 

 
22. Zgoda współwłaścicieli z dnia: 

            -             -                         

 3. Użytkowanie wieczyste 

23. 

 

 4. Trwały zarząd 

24. 

 

 5. Ograniczone prawo rzeczowe 

25. 

 

 6. Stosunek zobowiązaniowy, przewidujący uprawnienie do wykonywania 

robót i obiektów budowlanych 

26. 

 

 7. Inny (należy wskazać poniżej ten tytuł) 

27. 

 

 
28. Tytuł: 

 

 
 

D.2. IMIONA I NAZWISKA (NAZWA) ORAZ ADRESY ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) 

WŁAŚCICIELI (WSPÓŁWŁAŚCICIELI). 

Objaśnienie: Jeżeli w polu nr 21 postawiono krzyżyk, poniżej należy wskazać imiona  

i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby) współwłaścicieli. Jeżeli w jednym  

z pól nr 23-27 postawiono krzyżyk, poniżej należy wskazać imiona i nazwiska (nazwa)  

oraz adresy zamieszkania (siedziby) właścicieli. 

 
29. Imiona i nazwiska (nazwa) oraz adresy zamieszkania (siedziby): 

 

 
 

 

 

  



 

 

E. REPREZENTOWANIE OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (część E wypełnia się, jeżeli 

oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej) 

E.1. PEŁNOMOCNICTWO 

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: 

 
30. Pełnomocnictwo z dnia: 

 

 

31. Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej: 

 

E.2. ADRES SIEDZIBY OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 
32. Kraj: 

 

33. Województwo: 

 

34. Powiat: 

  

 
35. Gmina: 

 

36. Ulica: 

 

37. Nr domu: 

 

38. Nr lokalu: 

 

 
39. Miejscowość: 

 

40. Kod pocztowy: 

 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 

 
41. Czytelny podpis: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 



 

 

 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/2020 

                                                                             Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

(wypełnia współwłaściciel nieruchomości, w której będzie wykonywane zadanie) 

 

Ja niżej podpisany/a 

 

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

                                            Imię i nazwisko 

 

Zamieszkały/a 

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

 

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

                              (adres: miejscowość, ulica, numer domu, numer telefonu) 

 

Oświadczam, że będąc współwłaścicielem lokalu/budynku* mieszkalnego zlokalizowanego 

przy ulicy ………………………………………………………………………………………. 

w miejscowości ………………………………… działka nr ewidencyjny......……………….. 

Obręb ………………………………………………………………………………………….. 

 

wyrażam zgodę na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska służących ochronie 

powietrza i ograniczenia niskiej emisji, tj.: 

 

 

anie elektryczne  

 

     elektrycznego, jako jedynego źródła ciepła w budynku   

 

niskiem 

 

 
 

realizowaną w ramach Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bierawa na 

dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji, przez Pana/Panią* 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko Wnioskodawcy ubiegającego się o udzielenie dotacji celowej na w/w zadanie) 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami udzielania i rozliczania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Bierawa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych 

z ograniczeniem niskiej emisji, określonymi w Uchwale  Nr XIII/112/2019 Rady Gminy Bierawa 

z dnia 2 grudnia 2019 r.  i akceptuję postanowienia określone  w w/w zasadach. 

 

 

……………………………………… ……………………………… 

data, miejscowość czytelny podpis współwłaściciela 

 

 

Uwaga ! 

W przypadku kilku współwłaścicieli, należy przedłożyć zgodę każdego z osobna 

*właściwe zaznaczyć   



 

 

                                            Załącznik Nr 4  do Zarządzenia nr 9/2020 

                                                                               Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

PROTOKÓŁ OGLĘDZIN  PRZED DOKONANIEM WYMIANY  ŹRÓDŁA CIEPŁA 

 

Data : …………………………… 

1. Informacja dotycząca Wnioskodawcy: 

    Imię i nazwisko: ………………………………. 

    Adres: …………………………………………. 

2. Rodzaj źródła ciepła grzewczego przeznaczonego do wymiany:  

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

3. Moc znamionowa………. [KW]: ………… 

4. Strony uczestniczące w oględzinach: 

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

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

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

      (Inwestor)                                                                         (Członkowie komisji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 



 

 

Załącznik Nr 5  do Zarządzenia nr 9/2020 

                                                                                  Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

UMOWA   Nr ……….. 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Bierawa na dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza  

i ograniczeniu niskiej emisji 

 

zawarta w dniu …………………………….. r. w Bierawie, pomiędzy: 

 

Gminą Bierawa, reprezentowaną przez ………………………………………………………,   

zwaną dalej „Gminą”, 

a ……………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Inwestorem”  

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Umowę o udzielenie dotacji celowej, zawarto na podstawie uchwały nr XIII/112/2019  Rady 

Gminy Bierawa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z 

budżetu gminy Bierawa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej emisji, trybu postępowania  

w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczenia 

2. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę Bierawa Inwestorowi, na jego wniosek z 

dnia …………….……. dotacji ze środków budżetu Gminy Bierawa na dofinansowanie kosztów 

inwestycji  z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza i ograniczaniu niskiej 

emisji. 

3. Dotacja przekazana będzie w formie zwrotu części poniesionych i udokumentowanych 

kosztów inwestycji po jej zakończeniu, dostarczeniu przez „Otrzymującego dotację” kompletu 

dokumentów i przeprowadzeniu przez komisję Urzędu Gminy w Bierawie oględzin zrealizowanej 

inwestycji.  

4. Kompletne wnioski będą realizowane do wyczerpania posiadanych na ten cel środków 

finansowych w danym roku budżetowym.  

5. Kwota dotacji wyliczana będzie na podstawie przedstawionych przez Inwestora faktur lub 

rachunków za zakup elementów i kosztów montażu związanych z wykonaniem prac o których 

mowa w pkt. 2 wraz ze specyfikacją pozwalającą na identyfikację poszczególnych wydatków  

i stanowić może do 50% łącznej wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych realizowanej 

inwestycji, jednak nie więcej niż w przypadku: 

1) nowego źródła ciepła typu kocioł gazowy i pompa ciepła – 4.000 zł; 

2) pozostałych nowych źródeł ciepła (z wyjątkiem kolektorów słonecznych i pieców 

węglowych) – 3.500 zł; 

3) kolektorów słonecznych do wytwarzania energii dla przygotowania ciepłej wody -  

2.500 zł; 

4) pompy ciepła do wytwarzania energii dla przygotowania  ciepłej wody – 1.000 zł; 

5) paneli fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej  na potrzeby ogrzewania  

elektrycznego, jako jedynego źródła ciepła w budynku – 2.000 zł. 



 

 

7.  Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem przyznania dotacji. Wypłata przyznanej kwoty 

dotacji nastąpi w terminie  do 30  listopada …………. r. 

§ 2. 

1. Po zrealizowaniu inwestycji, celem wypłaty dotacji ze środków budżetu Gminy Bierawa, 

Inwestor przedkłada w Urzędzie Gminy rozliczenie dotacji celowej wraz z następującymi 

dokumentami: 

1) kserokopia imiennego dokumentu - faktury VAT (rachunku) za zakup i zainstalowanie 

nowego źródła ciepła, zawierającego informacje obejmujące firmę producenta, typ oraz 

cenę urządzenia. W przypadku, jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła 

wraz z instalacją, należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez przedsiębiorcę 

lub dostawcę - specyfikację do faktury lub rachunku pozwalającą na identyfikację 

poszczególnych wydatków, wystawiony po dacie podpisania umowy o udzielenie dotacji; 
 

2) protokół odbioru końcowego podpisany przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót wraz            

z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami           

i normami; 
 

3) protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego w przypadku 

montażu ekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe, gazowe, olejowe; 
 

4) umowa z dostawcą gazu (w przypadku podłączenia do sieci gazowej); 
 

5) certyfikaty potwierdzające 5 klasę kotłów grzewczych zgodności z normą PN-EN 303-5; 
 

6) karta likwidacji odpadu lub dokument równoważny potwierdzający trwałą likwidację 

dotychczasowego źródła ciepła. 

2.    W przypadku nie spełnienia przez Inwestora wymagań określonych w ust. 1 dofinansowanie 

nie będzie udzielone. 

§ 3. 

1. Inwestor zobowiązany jest do umożliwienia upoważnionym przez Gminę osobom 

przeprowadzenia kontroli nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem. 

Kontrola może być prowadzona w szczególności w celu potwierdzenia występowania starego 

źródła ciepła, a przed dokonaniem wypłaty kwoty dotacji, w zakresie wykonanych prac związanych 

z wymianą urządzenia grzewczego. 

2. Zobowiązanie Inwestora określone w ust. 1 obejmuje także okres 5 lat od daty wykonania 

inwestycji (odbioru robót). 

§ 4. 

1. Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty przekazania 

dotacji liczonymi jak dla zaległości podatkowych, jeżeli w okresie 5 lat od daty wykonania 

inwestycji (odbioru robót) Inwestor usunie (zdemontuje lub odłączy) nowe źródło ciepła lub 

zaprzestanie korzystania z paliw ekologicznych właściwych dla nowego źródła ciepła i powróci do 

ogrzewania paliwem w poprzednim systemie. 

§ 5. 

„Inwestor” zobowiązuje się do informowania „Gminę” o zmianach i faktach mających wpływ na 

wypełnienie przez niego zapisów niniejszej umowy. 



 

 

§ 6. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej o charakterze aneksu podpisanego 

przez obie strony. 

§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla 

„Gminy” i 1 egz. dla „Inwestora” 

 

 

Gmina:                         Inwestor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

  



 

 

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia nr 9/2020 

Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

………………………………………. 

imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 

 

………………………………………. 

adres zamieszkania/ siedziby 

 

……………………………………… 

tel. kontaktowy 

 

               Wójt Gminy Bierawa 

               ul. Wojska Polskiego 12 

               47-240 Bierawa 

 

 

Rozliczenie 

 

dotacji celowej z budżetu Gminy Bierawa  na dofinansowanie kosztów inwestycji   

z zakresu ochrony środowiska służących ochronie powietrza  i ograniczeniu niskiej emisji 

 

 

Zgodnie z umową Nr ………………………………. z dnia …………….. przedkładam/y 

dokumenty niezbędne do rozliczenia zrealizowanej inwestycji , celem wypłaty dotacji ze środków 

budżetu Gminy Bierawa: 

1) kserokopia imiennego dokumentu - faktury VAT (rachunku) za zakup i zainstalowanie 

nowego źródła ciepła, zawierającego informacje obejmujące firmę producenta, typ oraz 

cenę urządzenia. W przypadku, jeżeli na fakturze lub rachunku wykazany jest montaż kotła 

wraz z instalacją, należy przedłożyć odrębny dokument potwierdzony przez przedsiębiorcę 

lub dostawcę - specyfikację do faktury lub rachunku pozwalającą na identyfikację 

poszczególnych wydatków, wystawiony po dacie podpisania umowy o udzielenie dotacji; 

2) protokół odbioru końcowego podpisany przez Wnioskodawcę i wykonawcę robót wraz  

z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami; 

3) protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego w przypadku 

montażu ekologicznego źródła ciepła na paliwo stałe, gazowe, olejowe; 

4) umowa z dostawcą gazu (w przypadku podłączenia do sieci gazowej); 

5) certyfikaty potwierdzające 5 klasę kotłów grzewczych zgodności z normą PN-EN 303-5; 

6) karta likwidacji odpadu lub dokument równoważny potwierdzający trwałą likwidację 

dotychczasowego źródła ciepła 

 

 

 

                                                                 ………………………………….…………….…… 
                (czytelny podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców 

                                                                                                                         

 

 

 

 



 

 

                                                                                  Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 9/2020 

                                                                                  Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

 

                                                                                                                               

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

Data: …………………………………… 

1. Informacja dotycząca Inwestora: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………. 

2. Informacja dotycząca Wykonawcy: 

Nazwa firmy: ……………………………………………................................................. 

Adres: ……………………………………………………................................................ 

3. Zakres wykonanych robót podlegających odbiorowi: 

3.1 Likwidowane źródło ciepła: 

Typ: ……………………………………………………………………………………………… 

Rodzaj paliwa: ………………………………………………………………………………….. 

Moc znamionowa [KW]: ……………………………………………………………………….. 

Szacunkowe średnioroczne zużycie paliwa: ...................................[t] 

 

3.2. Zainstalowane źródło ciepła lub rozproszone odnawialne źródło energii: 

Rodzaj: ………………………………………………………………………………………….. 

Typ: ……………………………………………………………………………………………... 

Moc znamionowa [KW]: ……………………………………………………………………….. 

Uwagi: 

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

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

Strony uczestniczące w odbiorze: 

………………………….     ……….………………… 

    (Inwestor)        (Wykonawca) 

 

 

Oświadczam, że roboty objęte wnioskiem o dotację z budżetu Gminy Bierawa, zostały wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

 

………………………….     ……….…………………… 

(Inwestor)        (Wykonawca) 



 

 

                                                                               
   Załącznik Nr 8 do Zarządzenia nr 9/2020 

                                                                                   Wójta Gminy Bierawa z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ  OGLĘDZIN  PO  ZREALIZOWANIU  INWESTYCJI 

 

 

Data: …………………………………… 

 

1. Informacja dotycząca Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………. 

2. Zakres wykonanych robót podlegających odbiorowi: 

Zainstalowane źródło ciepła: 

Rodzaj: ……………………………………………………………………………………… 

Typ: …………………………………………………………………………………………. 

Moc znamionowa………. [KW]: ………… 

 

3. Przedłożono oryginały dokumentów załączonych do wniosku: 

                   TAK     NIE 

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Strony uczestniczące w odbiorze: 

 

 

………………………….    ……….……………………….. 

(Inwestor)  

 

 


