
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady udzielania 

dotacji w ramach projektu pn: „Poprawa jakości powietrza poprzez  

wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie  

Gminy Łącko – II etap” w ramach Poddziałania 4.4.2 RPO WM 

 

 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA 

w ramach Poddziałania 4.4.2 RPO WM na lata 2014 – 2020 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Data zawarcia umowy ……………….……………Numer umowy…..........…........................... 

2. Imię i nazwisko ………………………………….……………............……............................... 

3. PESEL ……………………….……………..............................................………………........... 

4. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 

5. Telefon kontaktowy ……………………............……………….........................…………….. 

 

II. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY WYMIANA STAREGO PIECA 

1. Adres………............……………….........................………………….…………....………........ 

2. Numer działki ewidencyjnej (działek ewidencyjnych) ………............……………………………… 

 

III. DANE DOTYCZĄCE NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA  

1. Producent, typ / model Nowego źródła ciepła: ……………………………………………….. 

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

3. Moc Nowego źródła ciepła  w kW wyznaczona z oceny energetycznej:……………………… 

4. Moc Nowego źródła ciepła  w kW – zainstalowany kocioł:…………………………………… 

5. Numer faktury / rachunku / innego dokumentu księgowego………………………………….. 

6. Data zapłaty ………….………………………………………………………………………… 

7. Koszt inwestycji…………………………………………………................................................. 

 

IV. DANE  DOTYCZĄCE MODERNIZACJI INSTALACJI WEWNĘTERZNEJ 

1. Numer faktury / rachunku / innego dokumentu księgowego…………………………………… 

2. Data zapłaty ………….…………………………………..…………………………………….. 

3. Koszt inwestycji…………………………………………………................................................. 

 



 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ Z 

NINIEJSZYM WNIOSKIEM: 

1. Oryginał faktur VAT i/lub rachunków za Inwestycję , wystawione na Inwestora, potwierdzające 

poniesione wydatki (faktury zatytułowane w taki sposób aby można było stwierdzić jakich kosztów 

dotyczą). 

2. Dowód potwierdzenia dokonania zapłaty za zrealizowaną Inwestycję. 

3. Kserokopię dokumentu zawierającego dane techniczne urządzenia grzewczego wraz z 

zaświadczeniem akredytowanego laboratorium że Nowe źródło ciepła spełnia wymagania 

ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.. 

4. Potwierdzenie likwidacji Starego źródła ciepła (protokół likwidacji, karta przekazania odpadu, 

potwierdzenie zezłomowania). 

5. Protokół odbioru technicznego montażu Nowego źródła ciepła i modernizacji instalacji CO/CWU 

w zakresie umożliwiającym przyłączenie Nowego źródła ciepła i jego prawidłowego 

funkcjonowania. 

6. Dokumentację fotograficzną realizacji zadania (min. 2 szt.). 

 

SPOSÓB PRZEKAZANIA DOTACJI: 

___    Na rachunek bankowy nr: ………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZAM ŻE: 

1. Zapoznałem/am  się z treścią Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji dla zadania: 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji w ramach projektu pn: „Poprawa jakości 

powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy 

Łącko – II etap” w ramach Poddziałania 4.4.2 RPO WM 

2. Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych).  

 

 

 

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

           data i czytelny podpis wnioskodawcy 


