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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 199/2020 

Wójta Gminy Izabelin z dnia 18.09.2020. 

Data przyjęcia wniosku1: 

 

……………………………… 

 Numer wniosku1: 

 

…………………….………….. 

WNIOSEK 

o rozliczenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza 
 

 I.  INFORMACJA O WNIOSKODAWCY (wypełnia Wnioskodawca) 

1. Pełna nazwa 

Wnioskodawcy 

 

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

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

2. 
Adres 

Wnioskodawcy 

 

miasto/wieś ………………………………………………… kod pocztowy …….……, 

ulica ……………………………………………………………………, nr ……...……. 

Dow. Os. ………………………… Pesel ……………………………………………… 

nr rachunku bankowego 

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

imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku 

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

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

3. 
Podstawa udzielenia 

dotacji celowej 

 

Nr umowy ………………………… z dnia …………………………………………… 

4. 
Rodzaj nowego 

źródła ciepła 

 

grupa A – dofin. 8 tys. PLN (<90%)                      grupa B – dofin. 3 tys. PLN (<70%) 

 kocioł gazowy (także LPG),                                kocioł węglowy V kat., 

 pompa ciepła,                                                       kocioł na biomasę,                                               

 kocioł elektryczny,                                               kocioł olejowy. 

5. 

Koszty 

kwalifikowane 

inwestycji i 

wyliczenie dotacji 

celowej 

Umowa WP/x/2020 z dnia: dd.mm.rrr

dd.mm.rrr

Lp. Faktura Data wystawienia:Kwota brutto

1 F-ra VAT nr. dd.mm.rrrr -  zł          TAK NIE

2

-  zł          

Lp. Pomniejszenia Data wystawienia: Kwota brutto

1 F-ra VAT nr. dd.mm.rrrr -  zł          

2

-  zł          

-  zł          

Pierwsze uruchomienie dnia:

poz. 3 ---

SUMA faktur

SUMA Pomniejszenia

Koszty kwalifikowane  

6. 

WYSOKOŚĆ 

DOTACJI 

CELOWEJ 

kwota (słownie złotych) ………………………………………………………………… 

 
1 Wypełnia pracownik Urzędu Gminy Izabelin 
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Załączniki (prośba o zaznaczenie właściwego pola): 

 oryginały faktur VAT dotyczące poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji 

 

 dokumenty potwierdzające opłacenie przedstawionych faktur VAT, o ile przedłożone faktury nie zostały 

opłacone gotówką lub kartą płatniczą, z wyszczególnieniem  sprzedawcy (wystawcy faktury), kwoty zapłaty, tytułu 

zapłaty (nr faktury), 

 

 dokument likwidacji/ złomowania wymienionego źródła ciepła  

 dokumentacja fotograficzna miejsca instalacji i nowego urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem: tabliczki 

znamionowej urządzenia, ogólnego widoku miejsca instalacji, widoku podłączenia gazowego (nie dotyczy kotłów 

Klasy B), zasobnika na ciepłą wodę, podajnika opału etc. W przypadku Wnioskodawców składających wniosek 

pisemny, dokumentacja fotograficzna powinna zostać wysłana na adres e-mail: wymianapieca@izabelin.pl. W 

przypadku Wnioskodawców składających wniosek na adres poczty elektronicznej wymianapieca@izabelin.pl 

dokumentacja fotograficzna powinna zostać dołączona do wniosku 

 fragment dokumentacji technicznej pozwalający na określenie typu i rodzaju pieca, jego funkcji, mocy i rodzaju 

paliwa 

 dokument pierwszego uruchomienia pieca przez osobę ze stosownymi uprawnieniami 

 

 

Zatwierdzenie rozliczenia:  
 

Rozliczenie wykonał: 

 

Data: 

 

Akceptacja: 

 

 

………………………………. 

 

 

……………………………… 

 

 

…………………………….. 
   (Podpis rozliczającego dotację)                    (Podpis Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska)  
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