
PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI: 

1) Wniosek może zostać złożony: 

a) w formie pisemnej albo  

b) pocztą elektroniczną na adres wymianapieca@izabelin.pl albo 

c) poprzez wypełnienie dedykowanego formularza udostępnionego elektronicznie na 

stronie internetowej Gminy, z chwilą jego udostępniania. 

 

UWAGA: w przypadku wniosku o dotację do kotła na paliwo stałe – warunkiem rozpatrzenia 

wniosku jest przedstawienie pisemnej odmowy podłączenia do sieci gazowej. 

 

2) Razem z wnioskiem o dotację należy przesłać dokumentację fotograficzną miejsca instalacji 

urządzenia podlegającego wymianie, ze szczególnym uwzględnieniem: tabliczki 

znamionowej urządzenia, ogólnego widoku miejsca instalacji, widoku podłączenia 

gazowego (o ile jest już doprowadzone), zasobnika na ciepłą wodę, podajnika opału, itp. W 

przypadku gdy wniosek jest składany w formie pisemnej dokumentacja fotograficzna 

powinna zostać wysłana na adres e-mail: wymianapieca@izabelin.pl. 

3) Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest telefonicznie lub na 

adres poczty elektronicznej, wskazany we wniosku, wraz z zaproszeniem do podpisania 

umowy o udzielenie dotacji celowej. Informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku lub 

jego zawieszeniu z tytułu zaległości wobec gminy i/lub wyczerpania środków finansowych 

przeznaczonych na dotację przekazywana jest pisemnie. Wnioski zawieszony będą 

procesowane z chwilą odpowiednio uregulowania zaległości wobec gminy lub 

uruchomienia dodatkowych środków finansowych na dotacje celowe. 

 

UWAGA: Zawarcie umowy o udzielenie dotacji jest równoznaczne z udzieleniem dotacji 

celowej (!!!). 

 

PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI 

4) Z chwilą zakończenia realizacji inwestycji dla rozliczenia dotacji niezbędne jest 

przedstawienie następujących dokumentów: 

a) dokumentację fotograficzną miejsca instalacji urządzenia nowego urządzenia po 

wymianie ze szczególnym uwzględnieniem: tabliczki znamionowej urządzenia, 

ogólnego widoku miejsca instalacji, widoku podłączenia gazowego, zasobnika na ciepłą 

wodę, podajnika opału, itp. Dokumentacja fotograficzna powinna zostać wysłana na 

adres e-mail: wymianapieca@izabelin.pl.  

b) oryginały faktur niezbędne do rozliczenia dotacji. Za koszty kwalifikowane zgodnie z 

Uchwałą uważa się koszty zakupu:  

a) nowego źródła ciepła wraz z osprzętem i jego montażem, 

b) podajnika opału, 
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c) zasobnika na opał, 

d) zasobnika c.w.u., 

e) czujnika czadu, gazu (w przypadku instalacji kotła gazowego). 

c) w przypadku faktur, które nie zostały zapłacone gotówką lub kartą, potwierdzenie 

zapłaty za przedłożone faktury z wyszczególnieniem  sprzedawcy (wystawcy faktury), 

kwoty zapłaty, tytułu zapłaty (nr faktury), 

d) oryginał dokumentu złomowania starego pieca, 

e) oryginał dokumentu technicznego pieca pozwalający na określenie typu i kategorii 

pieca, jego funkcji, mocy i rodzaju paliwa. 

f) oryginał dokumentu pierwszego uruchomienia pieca przez osobę ze stosownymi 

uprawnieniami. 

 

UWAGA: wszystkie wymienione dokumenty prosimy przesłać pocztą na adres e-mail: 

wymianapieca@izabelin.pl. Po przygotowaniu rozliczenia zostaniecie Państwo zaproszeni do 

urzędu z oryginałami w/w dokumentów w celu podpisania przygotowanego uprzednio 

rozliczenia.  Oryginały dokumentów po zrobieniu kopii zostaną zwrócone. 
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