
□ właściwe zaznaczyć „X” 

                                                                                                               Załącznik nr 3 do Umowy  

  
...................………………………… 

  (miejscowość i data)  
………………………………………………………   
                        (nazwisko i imię) 

  
………………………………………………………  

   
………………………………………………………  
                   (adres) 

  
………………………….……………………………  
                        (telefon) 

  
………………………………………….……………  
                        (e-mail)  

                    Do  
              Wójta Gminy Legnickie Pole 

 
 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DOFINANSOWANA W RAMACH „PLANU GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LEGNICKIE POLE”  

 

Na podstawie umowy nr …………………………….…… z dnia ……………………………..   

w związku ze zrealizowaniem inwestycji, polegającej na wymianie systemu ogrzewania 

opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne tj.  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(wymienić jakie)  

  

zwracam się z prośbą o wypłatę dofinansowania.  
 

 Załączam:  

□  Opinię kominiarską z ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych (przed i po realizacji zadania); 

□ zaświadczenie o demontażu lub trwałym odłączeniu starego źródła ciepła i zamontowaniu 

nowego źródła ogrzewania, zawierającym informacje o terminie i liczbie trwale wyłączonych 

palenisk lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji oraz informacje o mocy (kW) 

zdemontowanego i zainstalowanego źródła ciepła, sporządzonym przez przedsiębiorcę 

dokonującego wymiany systemu ogrzewania;  

□ protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę realizującego wymianę starego źródła ciepła 

podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i pieczątka imienna) jeżeli dotyczy 

robót budowlanych w rozumieniu Prawa Budowlanego;  

 



□ właściwe zaznaczyć „X” 

□ Certyfikaty zgodności CE dla zakupionych urządzeń objętych wnioskiem o dofinansowanie; 

□ 3 sztuki kserokopii imiennych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki 

(oryginały  do wglądu);  

□ potwierdzenie dokonanych płatności/wyciągi bankowe;  

□ dokumentacja fotograficzna potwierdzająca stan przed i po realizacji zadania; 

□ dokument potwierdzający, że zlikwidowane źródło/a ciepła zostało/y zutylizowane zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 21 z późń. zm.); 

□ zgoda właściciela budynku / mieszkania na wykonanie modernizacji (dot. np. najemców); 

□ zgoda współwłaścicieli (w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek 

jest współwłasnością); 

□ certyfikat potwierdzający 5 klasę kotłów grzewczych zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły 

grzewcze. Część 5. Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa 

o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania  i oznakowanie” wydany przez właściwa 

jednostkę certyfikującą;  

□ decyzje administracyjne, wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji zamierzonej 

inwestycji - …………..……………………………………………………………………………………………………………………..; 

□ inne: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 W przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do zakresu wykonania zadania oraz wykonanych 
parametrów, Gmina zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających 
wykonanie zadania w całości.  
  
W przypadku przedłożenia faktury/rachunku obejmującej/go również inne koszty niż te, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, Inwestor przedłoży także finansowo — rzeczowy wykaz usług/zakupów 
wykraczających poza koszty konieczne zadania. Wykaz ten będzie zawierać opis poniesionych 
kosztów, wskazanie faktury VAT, których dotyczą w szczególności: nr faktury, datę wystawienia, 
nazwę sprzedawcy, nazwę towaru/usługi, cenę netto/brutto.  

  

 

……………………………………………………  
                                                                                                         (data i podpis Inwestora)  


