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Wypełnia Urząd Miejski w Ujeździe  Data złożenia wniosku 

Nr sprawy 
   

 
 

Wniosek o płatność 
w ramach dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ujazd 

na realizację zadań służących ochronie powietrza 
 

A. INFORMACJE OGÓLNE 
DANE WNIOSKODAWCY 

a) Dane ogólne 
Nazwisko  

 
Imię  

PESEL  Data 
urodzenia 

 

Telefon 
kontaktowy 

 e-mail  

 
b) Adres zamieszkania 
Miejscowość  

 
Ulica  Nr 

domu/lokalu 
 

Kod pocztowy  Poczta 
 

 

 
c) Adres budynku/lokalu mieszkalnego – jeżeli inny niż adres zamieszkania 
Miejscowość  

 
Ulica  Nr 

domu/lokalu 
 

Kod pocztowy  Poczta 
 

 

 
☐   Oświadczam, że od daty złożenia wniosku o dofinansowanie nie dokonałem zbycia budynku/lokalu 
mieszkalnego objętego dofinansowaniem. 
 

B. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
B.1 OKRES REALIZACJI INWESTYCJI 
 
Termin rozpoczęcia inwestycji (miesiąc/rok)  
Termin zakończenia inwestycji (miesiąc/rok)  
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B.2 LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWA STAŁE 

W ramach inwestycji przewidziano likwidację źródła ciepła na paliwo stałe   ☐  TAK            ☐  NIE 
Łączna liczba zlikwidowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (dokument 
potwierdzający likwidację wszystkich źródeł ciepła wskazanych we 
wniosku o dofinansowanie wymagany jest jako załącznik do wniosku 
o płatność) 

 

 
B.3 DOKUMENTY ZAKUPU POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ INWESTYCJI 
 
Przez dokumenty zakupu rozumiane są faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe, 
potwierdzające nabycie materiałów, urządzeń bądź usług.  
 
Uwaga! Dokumenty muszą być wystawione imiennie na Wnioskodawcę lub wspólnie na Wnioskodawcę 
i jego współmałżonka. 
 

Rodzaj kosztu 
 

Wystawca dokumentu 
 
 
 

NIP Numer faktury lub 
równoważnego dokumenty 

Data wystawienia dokumentu 
 

 
  

 
Sposób opłacenia faktury 
(gotówka/przelew) 

Data opłacenia faktury Kwota kosztu 

 
  

 
 
 

Rodzaj kosztu 
 

Wystawca dokumentu 
 
 
 

NIP Numer faktury lub 
równoważnego dokumenty 

Data wystawienia dokumentu 
 

 
 

  
 

Sposób opłacenia faktury 
(gotówka/przelew) 

Data opłacenia faktury Kwota kosztu (brutto) 
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Rodzaj kosztu 
 

Wystawca dokumentu 
 
 
 

NIP Numer faktury lub 
równoważnego dokumenty 

Data wystawienia dokumentu 
 

 
 

  
 

Sposób opłacenia faktury 
(gotówka/przelew) 

Data opłacenia faktury Kwota kosztu (brutto) 

 
  

 
 
 

Rodzaj kosztu 
 

Wystawca dokumentu 
 
 
 

NIP Numer faktury lub 
równoważnego dokumenty 

Data wystawienia dokumentu 
 

 
 

  
 

Sposób opłacenia faktury 
(gotówka/przelew) 

Data opłacenia faktury Kwota kosztu (brutto) 

 
  

 
 
 

Rodzaj kosztu 
 

Wystawca dokumentu 
 
 
 

NIP Numer faktury lub 
równoważnego dokumenty 

Data wystawienia dokumentu 
 

 
 

  
 

Sposób opłacenia faktury 
(gotówka/przelew) 

Data opłacenia faktury Kwota kosztu (brutto) 
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C. ROZLICZENIE FINANSOWE INWESTYCJI 
 

Kwota dotacji z umowy 
zł 

Łączna kwota wydatków  
zł 

Wnioskowana kwota dotacji do wypłaty 
zł 

 
 

D. INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM 
 

Numer rachunku 
bankowego 

 
 

 
E. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU 
 

Załącznik Liczba 
załączników 

☐ 
Dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na 
paliwo stałe  

 

☐ 

Dokumenty zakupu faktury lub rachunki wystawione na Wnioskodawcę  
Uwaga! Dotowany przedłoży oryginały prawidłowo wystawionych na Dotowanego 
faktur VAT/rachunków zawierających w szczególności:  
1) datę sprzedaży i wystawienia faktury VAT/rachunku, w terminie realizacji zadania 
określonym w umowie, tj. nie wcześniejszą niż data podpisania umowy Dotowanego 
z Gminą Ujazd i nie późniejszą, niż termin końcowy wykonania zadania; 
2) nazwę towaru i/lub wykonanej usługi, jeżeli podlega dofinansowaniu;  
3) wartość brutto zakupionego urządzenia i/lub wykonanej usługi, jeżeli podlega  
dofinansowaniu. 
 

 

☐ Specyfikacja do faktury lub rachunku zakupywanego sprzętu.  

☐ Dokumenty potwierdzające zapłatę na rzecz Wykonawcy bądź Sprzedawcy  

☐ Protokół odbioru prac wykonawcy – wymiana źródła ciepła  

☐ 
Protokół odbioru prac wykonawcy – instalacja urządzeń do wytwarzania energii 
odnawialnej 

 

☐ 
Protokół prób szczelności instalacji gazowej potwierdzony przez osobę posiadającą 
uprawnienia w zakresie montażu sieci, instalacji i urządzeń gazowych, opatrzone 
pieczątką imienną z numerem uprawnień (lub kopią uprawnień) i podpisem tej osoby 

 

☐ 
Kopię warunków technicznych na dostawę gazu wydaną przez zakład gazowniczy lub 
kopię umowy sprzedaży gazu (jeśli dotyczy) 

 

☐ 
Kopia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej 
mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci (jeśli dotyczy) 

 

☐ Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych  
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☐ Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych  

☐ 
Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymagań ekoprojektu 
(ecodisaign) 

 

☐ Deklaracja zgodności WE lub certyfikatu CE  

☐ 

Końcowa opinia kominiarska z ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych – 
w przypadku wniosków o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania 
opalanych węglem na opalane eko-groszkiem, gazem, drewnem z wykorzystaniem 
kotła zgazowującego drewno, biopaliwem lub biomasą 

 

☐ Zdjęcie urządzenia wraz z opisem (data i miejsce sporządzenia);  

☐ 
Certyfikat potwierdzający normę PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 modułów 
fotowoltaicznych 

 

☐ 
Certyfikat potwierdzający normę PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski 
znak jakości „Solar Keymark” kolektorów słonecznych 

 

☐ Inne (jakie)  

SUMA ZAŁĄCZNIKÓW  

 
 

…………………………………………… 
(data, podpis) 

 
 
 
 

Warunki dopuszczenia nowych źródeł ciepła: 
1. W ramach dotacji źródło ciepła w postaci urządzenia na paliwo stałe niespełniające kryterium 5 klasy  wg normy PN-EN 303-5 może być wymienione 
na ogrzewanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1. 
2. Kocioł na paliwo stałe musi spełniać wymagania klasy 5 wg normy PN-EN 303-5 z certyfikatem  ekoprojektu (ecodesign) oraz muszą posiadać klasę 
efektywności energetycznej minimum B na podstawie karty  produktu i etykiety energetycznej. 
3. Kocioł na pellet powinien spełniać wymagania min. klasy 5 wg normy PN-EN 303-5 z certyfikatem  ekoprojektu (ecodesign) oraz muszą posiadać 
klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie  karty produktu i etykiety energetycznej. 
4. Kocioł zgazowujący drewno powinien spełniać wymagania min. klasy 5 wg normy PN-EN 303-5  z certyfikatem ekoprojektu (ecodesign) oraz muszą 
posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na  podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. Kocioł musi być eksploatowany ze 
zbiornikiem  akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu ,,którego minimalna bezpieczna pojemność określona zgodnie ze  wzorem „Pojemność 
zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189 w odniesieniu do  wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) dla kotłów 
na paliwa stałe. 
5. Kocioł na paliwa gazowe musi spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy  efektywności energetycznej minimum A na 
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 
6. Pompa ciepła powinna spełniać wymagania normy PN-EN 378-2+A2:2012 oraz spełniać wymagania  klasy efektywności energetycznej minimum A++ 
na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 
7. Nowe źródła ciepła wymienione w § 3 ust. 2-6 winny posiadać dopuszczenie do obrotu handlowego  i posiadać deklaracje zgodności urządzeń z 
przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). 
 Warunki dopuszczenia urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 
1. W ramach dotacji może być montowane urządzenie do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych  w postaci wodnych kolektorów słonecznych 
lub instalacji fotowoltaicznych posiadające dopuszczenie do obrotu handlowego i posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu 
bezpieczeństwa produktu  (oznaczenia „CE” lub „B”). 
2. W przypadku montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dotacji celowej udziela  się pod warunkiem, że będzie to jedyne 
źródło ciepła w budynku lub budynek posiada zainstalowane  ekologiczne źródło ogrzewania ze zainstalowanym kotłem: gazowym, elektrycznym, 
olejowym, na paliwo stałe  i biomasę oraz pompy ciepła spełniających wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  2009/125/WE z dnia 21 
października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących  
ekoprojektu (ecodesign) dla produktów związanych z energią. 
3. Kolektory słoneczne winny posiadać certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie  
starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzający, iż kolektory słoneczne  
posiadają: 
a) zgodność z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub 
b) europejski znak jakości „Solar Keymark”. 
4. Instalacje fotowoltaiczne muszą być montowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem i posiadać certyfikat 
potwierdzający, iż moduły fotowoltaiczne posiadają zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646. 


