
 

  

Załącznik nr 5  
do Regulaminu 

 

……………...…………………………    

 (imię i nazwisko) 

……………...…………………………   

(adres zamieszkania) 

……………...…………………………   

  

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁA ŚCICIELA  

 Ja niżej  podpisany/a* legitymujący/a*  się dowodem osobistym seria,  nr: …………...…………… 

oświadczam, że: 

wyrażam zgodę na wykonanie przez Pana/Panią* ………………………...………………….., zam. 
……………………………………………..….…………jego/jej* kosztem i staraniem zadania 
inwestycyjnego w ramach programu “Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa 
stałe)– SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020„ – polegających na zmianie systemu ogrzewania w budynku/lokalu* mieszkalnym 
będącym naszą współwłasnością, położonego w miejscowości ……..………………………………… 
o nr……….… polegającej na likwidacji dotychczasowego źródła ciepła i zainstalowaniu nowego. 

Zapoznałem/am* się z Regulaminem dofinansowania nieekologicznych urządzeń 
grzewczych,  przyjętego  Zarządzeniem Rady Gminy Kłaj nr OA.0050.98 z dnia 8 grudnia 2017r. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie dofinansowania w całości na rzecz: 

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

  

  

……………………………. 

(data i podpis) 

  

  

* niepotrzebne skreślić 

  

 

 

 



 

 

 Załącznik nr 6  

do Regulaminu 

 

……………...…………………………    

 (imię i nazwisko) 

……………...…………………………   

(adres zamieszkania) 

……………...…………………………   

  

Wójt Gminy Kłaj  

32-015 Kłaj 655 

  

WNIOSEK O ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA  

  

Na podstawie umowy nr ……………………… z dnia …………………r., w związku ze 
zrealizowaniem inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w budynku 
mieszkalnym/lokalu mieszkalnym* znajdującym się pod adresem: 

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

zwracam/y się z prośbą o wypłatę dotacji. 

  

Załączam: 

1. oryginał zapłaconej faktury i/lub rachunku; 
2. potwierdzenie dokonania zapłaty; 
3. protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inwestora oraz Wykonawcę; 
4. protokół likwidacji starego źródła ciepła, zatwierdzony przez Wykonawcę dokonującego wymiany 

systemu ogrzewania bądź zakład dokonujący utylizacji; 

 

 

………………………………………...……………… 

(data i podpis Inwestora) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



 

 

Załącznik nr 6a 
do Regulaminu 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KO ŃCOWEGO 

 

 

Nazwa obiektu: 

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

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

 

Wyszczególnienie robót: 

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

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

 

Typ kotła: ..................................................................................................................................... 

Zleceniodawca: ............................................................................................................................ 

Wykonawca: ................................................................................................................................. 

Data ukończenia montażu: ........................................................................................................... 

 

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

Podpis Zleceniodawcy:       Podpis Wykonawcy: 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 6b 
do Regulaminu 

 

 

PROTOKÓŁ LIKWIDACJI STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA  

 

 

……………...…………………………    

 (miejscowość, data) 

 

 

 

 

W dniu ………………………………………….. dokonano likwidacji starego źródła ciepła 
będącego własnością  ……………………………………………………….. zamieszkałego  
w miejscowości ………………………………..……………………………………. pod 
adresem ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Parametry kotła (jeśli możliwe do określenia): 

Wiek w latach: …………… 

Moc kotła w kW: ………….. 

Producent: ………………………… 

Klasa pieca wg normy PN-EN 303-5:2012 (pozaklasowy, 3, 4, 5): ……… 

 

 

 

……………….......................... 

Podpis osoby reprezentującej podmiot 

przeprowadzający likwidację starego źródła ciepła 


