
Załącznik nr 8 do Regulaminu 

 

Wniosek Inwestora o rozliczenia Dotacji udzielonej na trwałą wymianę systemu 
ogrzewania 

niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na paliwa stałe/gazowe na nowoczesne, 
proekologiczne kotły w budynkach/lokalach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Bestwina 

data złożenia: ...................................... 

 

dot. wykonanej Inwestycji: 

- Data zawarcia umowy: ........................................................... 

- Nr umowy: ............................................................................ 

- Nazwisko, imię Wnioskodawcy/-ów ............................................................................. 

- Nr PESEL ..................................................................... 

- Adres inwestycji: ........................................, ul. .................................., nr domu .......... 

I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: 

1. Zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne 

2. Moc zainstalowanego ogrzewania ...................................... kW 

3. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania 

  - ogrzewanie gazowe 

 - ogrzewanie węglowe klasy 5, min. 87% sprawności, wg PN-EN 303-5:2012 

4. Powierzchnia lokalu ogrzewana likwidowanymi piecami/kotłowniami na paliwa stałe 
...................................... m2  

5. Liczba trwale zlikwidowanych pieców na paliwo stałe/gazowe ................. szt. 

6. Liczba trwale zlikwidowanych kotłowni na paliwo stałe/gazowe ................. szt. 

7. Liczba pozostałych pieców kaflowych/odłączonych na stałe od przewodów 
kominowych/nieużywanych .................... szt.  

 

 

 



II. KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI 

1. ......................... zł,  

(słownie: ............................................................................................) - brutto wg faktur 

 

III. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA 

2. Data rozpoczęcia .................................. 

3. Data zakończenia .................................. 

4. Niniejszy wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni od daty zakończenia realizacji 
zadania wskazanej w §3 umowy o udzielenie dotacji. 

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW (oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem), których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem, zgodnie  
z Regulaminem (§ 6). 

5. Dokumenty właściwe dla zadania objętego niniejszym wnioskiem, potwierdzające 
wykonanie całego zadania w terminie wraz z wyszczególnieniem wykonanych 
parametrów (np. certyfikat kotła, parametry techniczne zakupionego urządzenia, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 

6. Protokół odbioru końcowego Nr ..................., z dnia ............................... 
wystawiony przez .............................................., tel. ................................ 

7. Faktura VAT/rachunek 

Nr .............................. z dnia .................. wystawiona/y przez ................................. 

Nr .............................. z dnia .................. wystawiona/y przez ................................. 

Nr .............................. z dnia .................. wystawiona/y przez ................................. 

8. Inne dokumenty 

.................... Nr .................. z dnia .................. wystawiony przez ........................... 

.................... Nr .................. z dnia .................. wystawiony przez ........................... 

 

 

 .............................................                                 .................................................. 

data sporządzenia wniosku                                    czytelny podpis Inwestora/-ów              

 


