
Załącznik nr 4 do Regulaminu PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Wniosek o rozliczenie dofinansowania na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne
energetycznie źródło ciepła. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do 10.11.2021.

Imię i nazwisko/Pełna nazwa

Adres zamieszkania/siedziby

Adres inwestycji

Numer telefonu

Data zawarcia umowy

o przyznanie dofinansowania

Numer umowy

o przyznanie dofinansowania

Rodzaj i moc znamionowa 

zainstalowanego źródła ciepła

WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem:
1) zaświadczenie o demontażu lub trwałym odłączeniu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zamontowaniu

nowego  źródła  ciepła,  zawierające  informacje  o  terminie  i  liczbie  trwale  wyłączonych  kotłów/pieców  lub  likwidacji

kotłowni  na  paliwo  stałe  oraz  informacje  o  mocy  (w  kW)  zainstalowanego  źródła  ciepła,  sporządzone  przez

wykonawcę/dostawcę  usługi  prowadzącego  działalność  gospodarczą,  dokonującego  wymiany  systemu  ogrzewania

(Zaświadczenie odbioru prac wykonawcy w ramach dofinansowania do wymiany kotła lub pieca węglowego na efektywne

energetycznie źródła ciepła w Gminie Warta – na odwrocie strony);

2) kserokopia umowy z dostawcami ciepła sieciowego/gazu – w przypadku podłączenia do sieci;

3) kserokopia wymaganych decyzji administracyjnych;

4) w przypadku kotłów na paliwo stałe: kserokopię certyfikatu potwierdzającego spełnienie 5 klasy emisji wg normy

PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa

o  mocy  nominalnej  do  500  kW  –  Terminologia,  wymagania  i  oznakowanie”  wydanego  przez  właściwą  jednostkę

certyfikującą oraz zgodnego z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji  (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia

2015 r.  w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów

dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, wydanymi przez akredytowaną jednostkę badawczą;

5) kserokopia zaświadczenia wydanego przez kominiarza lub osobę uprawnioną zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.  1994.89.414), o poprawności wykonania wentylacji oraz kanału spalinowego

w pomieszczeniach, gdzie jest montowane nowe źródło ciepła;

6) wystawione na Inwestora imienne faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki – kopia potwierdzona przez

Inwestora za zgodność z oryginałem;

7) potwierdzenie dokonanych płatności.  Konieczna jest adnotacja na fakturze/rachunku o opłaceniu całości (zapłacono,

zapłacono gotówką, zapłacono kartą płatniczą, zostało do zapłaty 0) lub pisemne potwierdzenie opłacenia faktury/rachunku;

8) dokumentacja fotograficzna (wersja papierowa) przedstawiająca stan po realizacji zadania wraz z opisem: adresem

inwestycji, datą sporządzenia.

Warta, dnia …..….……………………………. ………………………………………...

*Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dofinansowania. (czytelny podpis Inwestora)



Zaświadczenie odbioru prac wykonawcy w ramach dofinansowania do wymiany kotła lub pieca węglowego na

efektywne energetycznie źródła ciepła w Gminie Warta 

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Numer umowy o dofinansowanie/ 

numer wniosku o dofinansowanie

Termin wykonania prac (wpisać datę 

rozpoczęcia i zakończenia)

Data rozpoczęcia Data zakończenia

Adres budynku/lokalu mieszkalnego 

w którym wykonano prace

Nazwa i adres wykonawcy prac 

(pieczęć firmowa wykonawcy)

Imię i nazwisko odbiorcy prac 

(Inwestora)

Demontaż źródła ciepła Liczba wyłączonych z

użytku źródeł ciepła

na paliwo stałe

Rodzaje wyłączonych z użytku nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (np. kominek, piec kaflowy, kocioł na węgiel, 

biomasę, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny)

Zakup i montaż nowego źródła ciepła

Rodzaj nowego źródła ciepła – ogrzewanie gazowe, 

przyłączenie do sieci ciepłowniczej, kocioł na węgiel/pellet 

drzewny z automatycznym podawaniem paliwa, ogrzewanie 

elektryczne, pompa ciepła, kocioł zgazowujący drewno

Producent Model Moc [kW]

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// TAK/NIE/Nie dotyczy

W przypadku kotła na paliwo stałe potwierdzam, że zamontowany kocioł posiada ruszt awaryjny lub przedpalenisko. 

Wpisanie odpowiedzi TAK oznacza, że został zamontowany kocioł na paliwo stałe niezgodny z wnioskiem o 

dofinansowanie i nie kwalifikuje się do wypłaty dotacji. (TAK/NIE/NIE DOTYCZY)

W przypadku kotła zgazowującego drewno potwierdzam, że został on zamontowany wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym/ 

buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność 

zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe. (TAK/NIE/NIE DOTYCZY)

Oświadczenia Inwestora: 

1 Posiadam stosowne uprawnienia/kwalifikacje  do zamontowania i  uruchomienia nowego źródła ciepła objętego  Wnioskiem (dotyczy przypadku,  gdy  Inwestor

własnymi siłami montuje i uruchamia zakupione źródło ciepła)1.

2 Stwierdzam, że prace objęte zaświadczeniem, zostały wykonane zgodnie z umową z wykonawcą /zamówieniem i dokonałem ich odbioru bez zastrzeżeń2.

3 Oświadczam, że cały zakres rzeczowy prac objęty niniejszym zaświadczeniem dotyczy budynku/lokalu mieszkalnego, w którym realizowane jest przedsięwzięcie.

4 Oświadczam, że otrzymałem od wykonawcy certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty wyrobów budowlanych i urządzeń.

5 Oświadczam, że informacje zawarte w  zaświadczeniu odbioru prac są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania

fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny. 

Oświadczenia Wykonawcy:

1 Stwierdzam, że prace objęte zaświadczeniem, zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz dokumentacją projektową (jeśli  dotyczy),

przepisami prawa w tym prawa budowlanego i obowiązującymi Polskimi Normami.

2 Zakres rzeczowy prac objęty niniejszym zaświadczeniem odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został zamontowany i uruchomiony w budynku/lokalu

mieszkalnym znajdującym się pod adresem wskazanym powyżej w pkt A i jest gotowy do eksploatacji.

3 Odbiorca prac otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym zaświadczeniem.

4 Odbiorca prac otrzymał odpowiednie certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty wyrobów budowlanych i urządzeń.

5 Wszystkie urządzenia oraz materiały, które wskazano w niniejszym zaświadczeniu zostały zamontowane jako fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w

przypadku  gdy  wynika  to  z  obowiązujących  przepisów  prawa  –  posiadają  deklaracje  zgodności  urządzeń  z  przepisami  z  zakresu  bezpieczeństwa  produktu

(oznaczenia „CE” lub „B”).

6 Oświadczam, że informacje zawarte w zaświadczeniu odbioru prac, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania

fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

…………………......................……………………………………………………..                              ................................................................................................................
(czytelny podpis Inwestora, data) (czytelny podpis Wykonawcy, pieczęć, data)

1 W tym przypadku należy również podpisać oświadczenia wykonawcy i podpis opatrzyć pieczęcią wskazującą na posiadanie odpowiednich uprawnień/kwalifikacji

(np. uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub nadane przez producenta danego urządzenia).

2 Niniejsze zaświadczenie należy sporządzić po usunięciu stwierdzonych usterek, w sytuacji braku zastrzeżeń ze strony Wykonawcy i Inwestora.


