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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 570/2021 

Burmistrza Krapkowic z dnia 17.02.2021 r. 

 

……………….…………………………………………  

(data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice) 

 

Wniosek o wypłatę i rozliczenie  dotacji 

udzielonej w ramach projektu 

„Likwidacja indywidualnych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Krapkowice” 

ze środków budżetu gminy Krapkowice przy udziale środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza 

Zgodnie z umową dotacji celowej nr …………………………. z dnia …………………………. 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

1. DANE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI: 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………….…….. 

PESEL ………………………………..………… 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………..…………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………. Adres e-mail ……………………………………… 

 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

Adres inwestycji (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)  

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

Numer księgi wieczystej: …………………………………………. Numer działki …………………………. 

Budynek mieszkalny/lokal mieszkalny, którego dotyczy inwestycja, jest/nie jest wykorzystywany do 

prowadzenia działalności gospodarczej (niepotrzebne skreślić).  

Odsetek powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą wynosi …………………% powierzchni 

całkowitej; 

 

  



 

2 
 

3. OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA: 

Rodzaj zlikwidowanego źródła ogrzewania na paliwo stałe: ………………………..……………………………………… 

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

w ilości ………………… szt. 

Rodzaj nowego źródła ogrzewania (zaznaczyć właściwe): 

 kondensacyjny kocioł gazowy wraz z przyłączeniem do sieci gazowej (moc ……..…kW, 

sprawność ……………%, klasa efektywności energetycznej urządzenia ……………………..); 

 kondensacyjny kocioł gazowy (moc ……..…kW, sprawność ……………%, klasa efektywności 

energetycznej urządzenia ……………………..); 

 kocioł na biomasę (moc ……..…kW, sprawność ……………%, klasa efektywności energetycznej 

urządzenia ……………………..); 

 kocioł elektryczny wspomagany instalacją fotowoltaiczną (moc ……..…kW, sprawność 

……………%, klasa efektywności energetycznej urządzenia …………………….., moc paneli 

fotowoltaicznych ……………. kWp); 

 kocioł elektryczny (moc ……..…kW, sprawność ……………%, klasa efektywności energetycznej 

urządzenia ……………………..); 

 pompa ciepła wspomagana instalacją fotowoltaiczną (moc ……..…kW, sprawność ……………%, 

klasa efektywności energetycznej urządzenia …………………….., moc paneli fotowoltaicznych 

……………. kWp); 

 pompa ciepła (moc ……..…kW, sprawność ……………%, klasa efektywności energetycznej 

urządzenia ……………………..);  

 

Zakres inwestycji towarzyszących: 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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4. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 

Lp. 
Pozycja na fakturze 
(rachunku)/Nazwa 

wydatku 

Nr faktury/ 
rachunku 

Data 
wystawienia 

faktury/ 
rachunku 

Data zapłaty  
Kwota netto 

(zł) 
VAT (zł) 

Kwota brutto 
(zł) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    Razem:    

W tabeli należy ująć wszystkie zapłacona faktury lub rachunki, które wnioskodawca załącza do wniosku. 

 

5. ZRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA: 

Całkowity koszt kwalifikowany inwestycji: ………………...……………….. zł; 

 

Wnioskowana dotacja:  

1.1. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza: ………………….……………… zł;  

(34% kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o dofinansowanie z innych środków 

publicznych) 

1.2.  ze środków budżetu gminy Krapkowice: ………………….……………… zł; 

2. Środki własne Wnioskodawcy: ………………….……………… zł; 
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6. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 

Ww. dotację proszę przekazać na rachunek bankowy: 

                          

 

  

 

 

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

data         podpis Wnioskodawcy 

 

Załączniki: 

1) kopie faktur VAT lub rachunków, zawierające wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych  
i potwierdzają zakres realizacji inwestycji; 

2) dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za zrealizowaną inwestycję np. bezgotówkowo - 
potwierdzenie dokonania przelewu, gotówkowo – potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu 
zapłaty, o ile na fakturze nie jest zaznaczone dokonanie zapłaty;  

3) oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z wszelkimi normami prawnymi  
i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy dochowaniu należytej staranności  
i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej oraz o demontażu starego źródła ciepła 
lub jego trwałego odłączenie od przewodu kominowego;  

4) protokół odbioru instalacji poświadczający odbiór robót/usług oraz wystawiony przez osobę 
ze stosownymi uprawnieniami (np. certyfikowanego instalatora OZE), protokół 
montażu/podłączenia zakupionych urządzeń (jeśli dotyczy);  

5) dokument potwierdzający zezłomowanie zdemontowanego kotła (karta przekazania odpadu) 
lub oświadczenie o likwidacji lub unieczynnieniu źródła oraz dokumentacja zdjęciowa;  

6) dokumentację techniczną określającą parametry nowego źródła ciepła oraz spełnianie 
wymogów projektu (certyfikat potwierdzający wymogi piątej klasy oraz certyfikat ecodesign);  

7) dokumentację fotograficzną realizacji zadania – min. 2 zdjęcia;  
8) oświadczenie o kwalifikowalności VAT;  
9) kopie dokumentów potwierdzających otrzymanie dofinansowania ze środków publicznych do 

części kosztów objętych niniejszym dofinansowaniem w wysokości nie przekraczającej 
wysokości wkładu własnego Beneficjenta (jeśli dotyczy);  

10) W przypadku wykonania instalacji wewnętrznej w budynku/lokalu - dokumenty 

potwierdzające konieczność wykonania tych prac w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

funkcjonowania dofinansowanego źródła ciepła. 


