Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Tryb.
Wniosek o ROZLICZENIE dotacji celowej
na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego modernizację
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym w ramach programu
priorytetowego pn. „Program Ograniczania Niskiej Emisji” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizowanego na terenie Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego
Data zawarcia
umowy

/2017

Numer umowy

Beneficjenci:
Nazwisko i Imię
Pełnomocnik:
Nazwisko i imię

I. Informacje o zrealizowanym zadaniu
Zlikwidowane węglowe źródła ciepła:
Kocioł węglowy
starej generacji
szt.:

Paleniska węglowe
(piece kaflowe,
piece wolnostojące,
kuchnie węglowe
itp.) szt.:

Kocioł węglowy
automatyczny
nowej generacji
szt.:

Inne źródła
(podać rodzaj i
ilość)

Kotłownie lokalne
szt.:
Piece kaflowe pozostawione
po odcięciu od przewodu
kominowego szt.:

Przyczyna pozostawienia
pieców kaflowych po ich
odcięciu:

Zainstalowane nowe źródło ciepła :
Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:
Kocioł automatyczny nowej generacji na
węgiel kamienny (klasa 5)

Kocioł na olej opałowy

Przyłącze do sieci ciepłowniczej

Moc zainstalowanego źródła ciepła

Kocioł na gaz ziemny

Kocioł na gaz ciekły

Ogrzewanie elektryczne

Pompa ciepła

Kocioł na biomasę

kW

II. Załączniki
Dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zadania:

Data dokumentu

Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia protokołu realizacji zadania –
likwidacja ogrzewania węglowego
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Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia protokołów odbioru wystawionych
przez wykonawców realizujących zadanie. (W przypadku robót budowlanych w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane winny być one podpisane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego - podpis i pieczątka imienna. Jeżeli ww. protokół zawiera
wykaz usterek, których usunięcie warunkuje przekazanie inwestycji do eksploatacji,
należy dołączyć również protokół potwierdzający ich usunięcie)
Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z dostawcami ciepła
sieciowego / energii elektrycznej / gazu
Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wymaganych decyzji
administracyjnych lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych
Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia certyfikatu potwierdzającego
zgodność zainstalowanego urządzenia grzewczego z normą PN-EN 303-5 „Kotły
grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym
zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW- Terminologia, wymagania, badania i
oznakowanie” lub równoważną wydany (w przypadku nowego źródła ciepła
opalanego paliwem stałym). Data potwierdzenia zgodności z ww. normą nie może
być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan przed i po zrealizowaniu zadania
Kopia dokumentacji technicznej zainstalowanego urządzenia grzewczego zawierająca informacje o mocy
urządzenia oraz wykorzystywanym przez nie paliwie, a w przypadku nowego źródła ciepła opalanego paliwem
stałym dodatkowo zawierająca potwierdzenie nominalnej sprawności przemiany energetycznej co najmniej
85%, spełnienie wymagań: klasy 5 dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po
01.01.2016 r. wyposażenia w automatyczny podajnik paliwa (z wyjątkiem kotłów zgazowujących) i braku
posiadania rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie
Oświadczenia Odbiorcy Końcowego o wyborze wykonawców zadania
Inne dokumenty (wymienić jakie):………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dokumenty (oryginały) potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych wraz z dowodami zapłaty:
Rodzaj
kosztów1

Nr faktury/rachunku

Data wystawienia
dd-mm-rrrr

Kwota (brutto) w zł

Uwagi:
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Łącznie koszty realizacji Zadania:

Miejscowość,
dnia:

1)

Podpis:

Wpisz kod:
A - koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji,
B - koszty zakupu i montażu nowego źródła ciepła, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym
oprzyrządowaniem,
C -koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń,
D -koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia,
E -koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. wraz z materiałami,
F-koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej w przypadku gdy nowym źródłem ciepła będzie kocioł
na gaz,
G - koszty budowy węzła cieplnego w przypadku gdy nowym źródłem ciepła będzie przyłączenie do sieci
ciepłowniczej,
H - koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w przypadku gdy nowym źródłem ciepła
będzie przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
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