Nekla, ………………………..

Rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony
środowiska związanych ze zmianą systemu ogrzewania
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA ROZLICZENIA
Organ właściwy do przyjęcia rozliczenia:
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
B. DANE SKŁADAJĄCEGO ROZLICZENIE
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Imię i nazwisko/ Pełna nazwa1)*

Identyfikator: 2)
PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Numer telefonu kontaktowego (podanie numeru telefonu jest dobrowolne w celu przyspieszenia kontaktu)

B.2 ADRES 3)

SIEDZIBY (w przypadku rozliczającego niebędącego osobą fizyczną)

ZAMIESZKANIA (w przypadku rozliczającego będącego osobą fizyczną)
Miejscowość wraz z kodem pocztowym Ulica

Nr domu

Nr lokalu

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres
siedziby/zamieszkania składającego rozliczenie
Miejscowość wraz z kodem pocztowym Ulica

Nr domu

Nr lokalu

C. DANE DOTYCZĄCE UMOWY O UDZIELENIU DOTACJI
Data zawarcia umowy

Numer umowy

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANEGO ZADANIA
D.1 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZLIKWIDOWANEGO SYSTEMU OGRZEWANIA
Rodzaj zlikwidowanego źródła ogrzewania (pełen opis: model urządzenia, rodzaj stosowanego opału, moc):
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E. ADRES BUDYNKU MIESZKALNEGO LUB JEGO CZĘŚCI (LOKALE MIESZKALNE), W KTÓRYM
NASTĄPIŁA WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA
Miejscowość wraz z kodem pocztowym Ulica

Nr domu

Nr lokalu/lokali4)

F. ROZLICZENIE DOTACJI
F.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PONIESIONE WYDATKI
Nr faktury/rachunku

Data wystawienia

Wystawiający

Kwota brutto [zł]

Wydatki łącznie:

G. ZAŁACZNIKI
Należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku „X” lub liczby określającej ilość załączników
Informacja dotycząca załączników, które zostały załączone do rozliczenia dotacji:
zestawienie faktur/ rachunków dokumentujących koszty przedsięwzięcia w ilości …… szt. *
atesty, wymagania klasy efektywności lub certyfikat zgodności z normami lub aprobatę techniczną,
wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi,*
warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez zakład gazowniczy lub umowę sprzedaży gazu,*
(jeżeli zadanie tego wymaga)

dokumentację odbioru technicznego robót lub oświadczenie uprawnionego instalatora o prawidłowości
wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,*
kopię ostatecznego zgłoszenia zamiaru budowy/ pozwolenia na budowę dla wnioskowanego
przedsięwzięcia wraz z dokumentacją do wglądu,* (jeżeli zadanie tego wymaga)
zaświadczenie o zezłomowaniu dotychczasowego źródła ciepła.
* W przypadku załączenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia !

Na podstawie w/w rozliczenia zwracam się z prośbą o wypłatę dotacji i przekazanie jej na rachunek bankowy:
Nazwa banku i nr konta:
Data

Podpis

H. ADNOTACJE ORGANU
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OBJAŚNIENIA
Pełną nazwę należy podać w przypadku podmiotu będącego: wspólnotą mieszkaniową, osobą prawną,
przedsiębiorcą lub jednostką sektora finansów publicznych będącą gminną lub powiatową osobą prawną.
W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać dane identyfikacyjne pełnomocnika.
1)

Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku wnioskodawców będących osobami fizycznymi objętymi
rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami
podatku od towarów i usług; NIP/REGON – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi
ewidencyjnemu.
2)

W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik należy podać adres nieruchomości lub siedziby
pełnomocnika.
3)

Pole należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wniosek dotyczy lokalu mieszkalnego lub lokali mieszkalnych,
w których nastąpiła wymiana źródła ogrzewania innego niż gazowe lub elektryczne na ogrzewanie gazowe lub
elektryczne (należy podać numery wszystkich lokali objętych rozliczeniem).
4)

*

Niepotrzebne skreślić
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