Załącznik nr 3 do Regulaminu Nr…………..
Rady Gminy Kłaj
z dnia …………….
……………...…………………………
(imię i nazwisko)
……………...…………………………
(adres zamieszkania)
……………...…………………………
(telefon kontaktowy)
……………...…………………………
(adres e-mail)
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
dofinansowania.
Załączam:
1. Oryginał faktury i/lub rachunku;
2. Potwierdzenie dokonania zapłaty wykonawcy;
3. Protokół odbioru końcowego, podpisany przez Inwestora oraz Wykonawcę zawierający
uproszczony kosztorys wykonanych prac i wysokości poniesionych wydatków;
4. Protokół bezpiecznej likwidacji starego źródła ciepła, zatwierdzony
przez Wykonawcę dokonującego wymiany systemu ogrzewania bądź zakład dokonujący
utylizacji;
5. Próba szczelności instalacji gazowej będącej przedmiotem Inwestycji wraz z uprawnieniami
osoby wykonującej przedmiotową próbę;
6. Opinia kominiarska dotycząca prawidłowego podłączenia danego typu kotła do sprawnych
przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych;
7. Podbita karta gwarancyjna urządzenia;
8. Dokument określający moc nowego źródła ciepła [kW];
9. Kserokopia aktualnego dokumentu – potwierdzającego spełnienie wymagań EKOPROJEKTU
zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC (2009/125/WE) np. kserokopią certyfikatu energetycznoemisyjnego, wydanego przez laboratorium badawcze posiadające akredytacje Centrum
Akredytacji – w przypadku montażu kotła na biomasę;
10. Inne ……………….
………………………………………...………………
(data i podpis Inwestora)

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO PRAC WYKONAWCY
w ramach Projektu pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj,
poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą- etap II”

A.DANE OGÓLNE
Numer umowy o
dofinansowanie
Data i miejsce sporządzenia
protokołu

Termin wykonania prac
(wpisać datę rozpoczęcia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

i zakończenia)
Adres budynku/lokalu
mieszkalnego w którym
wykonano prace

Nazwa i adres wykonawcy
prac (pieczęć firmowa
wykonawcy)

Imię i nazwisko odbiorcy prac
(Beneficjenta)

B. ZAKRES WYKONANYCH PRAC - zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych objętych
Programem

Demontaż źródła ciepła
Rodzaje wyłączonych z użytku nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe
(np. kominek, piec kaflowy, kocioł na węgiel, biomasę,
piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny)

Liczba wyłączonych z użytku
źródeł ciepła na paliwo stałe

Zakup i montaż nowego źródła ciepła

Rodzaj nowego źródła ciepła – wpisać zgodnie z
kategorią kosztów kwalifikowanych np. kocioł
gazowy, piec na biomasę, pompa ciepła.
Producent

Model

Moc

TAK/NIE/NIE DOTYCZY
W przypadku kotła na biomasę potwierdzam, że zamontowany kocioł nie posiada rusztu
awaryjnego lub przedpaleniska.

Model,
producent

Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej
wody użytkowej, instalacji wewnętrznej od przyłącza do
źródła ciepła.

(dotyczy urządzeń
wchodzących w skład
c.o/c.w.u )

Rodzaj zamontowanej instalacji
NP.
2

a) elementy powietrzno-spalinowe [producent, ilość np. m /mb]
2

b) instalacja gazowa [producent, ilość np. m /mb]
2

c) nowe grzejniki/ogrzewanie podłogowe [producent, ilość szt./ m /
mb. ]
itp.

Liczba
podstawowych
elementów np.
grzejników/urządzeń
/instalacji

Ocieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych
budynku w przypadku wymogu modernizacji
energetycznej budynku wynikającej z oceny
energetycznej:

Rodzaj ocieplenia

Współczynnik
przewodzenia
ciepła
ʎ [W/(mK)]

- należy załączyć certyfikat potwierdzający
spełnienie wymogu z audytu
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanym poddaszem

Ściany zewnętrzne/przegrody pionowe

Podłoga na gruncie/strop nad piwnicą

Oświadczenia Wykonawcy:
1.

2.

3.

Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę
oraz dokumentacją projektową (jeśli dotyczy), przepisami prawa w tym prawa budowlanego
i obowiązującymi Polskimi Normami.
Zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został
zamontowany i uruchomiony w budynku/lokalu mieszkalnym znajdującym się pod adresem wskazanym
powyżej i jest gotowy do eksploatacji.
Odbiorca prac otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym protokołem.

4.
5.

6.
7.

Obiorca prac otrzymał odpowiednie certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty wyrobów
budowlanych i urządzeń.
Wszystkie urządzenia oraz materiały, które wskazano w niniejszym protokole zostały zamontowane jako
fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów
prawa - posiadają deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu
(oznaczenia „CE” lub „B”).
Wykonana modernizacja energetyczna została wykonana zgodnie z zaleceniami wynikającymi z oceny
energetycznej dla przedmiotowej nieruchomości.
Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.

.....................................................................................
(czytelny podpis Wykonawcy, pieczęć, data)

Oświadczenia Beneficjenta:
1. Posiadam stosowne uprawnienia/kwalifikacje do zamontowania i uruchomienia nowego źródła ciepła/
wykonania modernizacji energetycznej nieruchomości objętego Projektem pn. ,,Redukcja emisji zanieczyszczeń
do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasąetap II” (dotyczy przypadku, gdy Beneficjent własnymi siłami montuje i uruchamia zakupione z Projektu źródło
ciepła).
2. Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z umową z wykonawcą /zamówieniem
i dokonałem ich odbioru bez zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że cały zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem dotyczy budynku/lokalu
mieszkalnego, w którym realizowane jest przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem w ramach Projektu pn.
,,Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła
ciepła zasilane gazem i biomasą- etap II” i należy do zakresu rzeczowego tego przedsięwzięcia.
4. Oświadczam, że otrzymałem od wykonawcy certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty wyrobów
budowlanych i urządzeń.
5. Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac są prawdziwe oraz zgodne ze stanem
faktycznym i prawnym.

.....................................................................................
(czytelny podpis Beneficjenta, data)

PROTOKÓŁ BEZPOECZNEJ LIKWIDACJI I UTYLIZACJI STAREGO ŹRÓDŁA
CIEPŁA, BOJLERA ELEKTRYCZNEGO

W dniu ………………………………………….. dokonano likwidacji oraz bezpiecznej
utylizacji starego źródła ciepła, bojlera elektrycznego 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

