
 
Załącznik nr 3 

do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 

……………………………………., dnia …………………………. 

Wójt Gminy Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE DOTACJI 

na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków 

RPO WO 2014-2020 w ramach projektu „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła 

na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi 

w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów” 

1. Dane osobowe ubiegającego się o przekazanie dotacji. 

Imię i nazwisko:  

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

Adres zamieszkania:  

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

.......................................................................................................................................................... 

Umowa nr ………………………… z dnia ………………………………………….………….. 

2. Koszt realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załączonym zestawieniem kosztów. 

Wartość zmiany sposobu ogrzewania wg faktur, rachunków: ………………..…………………….. zł 

(słownie złotych …………………………………………………………………………………………………….…........) 

………………………………………….  …………….…………………………………… 
(miejscowość, data)   (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

  



str. 2 
 

Załączniki: 

1) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 

2) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zapłaconych faktur i/lub rachunków wystawionych 

na Wnioskodawcę potwierdzających poniesione wydatki; 

3) potwierdzenie zapłaty ww. faktury i/lub rachunku np. bezgotówkowo - potwierdzenie dokonania 

przelewu, gotówkowo potwierdzenie wykonawcy o przyjęciu zapłaty, z adnotacją "zapłacono gotówką" 

(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

4) protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji w przypadku ogrzewania gazowego, sporządzony 

przez instalatora z uprawnieniami (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

5) opinię zakładu kominiarskiego ustalająca prawidłowość podłączenia urządzenia do przewodu 

kominowego, w przypadku urządzeń na paliwo gazowe, olejowe (oryginał lub kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem); 

6) dokument potwierdzający trwałą likwidację dotychczasowego  źródła ciepła (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

7) dokument wydany przez producenta nowego źródła ciepła, wskazujący jego typ, parametry techniczne, 

w tym jego moc (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

8) dokumentację fotograficzną stanu po wykonaniu zadania. 

 



 
 

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI 

Lp. 

Numer umowy 

Nr faktury NIP wystawcy 
dokumentu 

Data 
wystawienia 

faktury 

Data zapłaty 
faktury 

Nazwa towaru 
lub usługi 

wyszczególniona 
na fakturze 

Faktura 
korygująca 
(TAK/NIE) 

Wydatki ogółem Wydatki 
kwalifikowalne 

W tym VAT Dofinansowanie 

Uwagi Kwota brutto Kwota netto 

        

      

 

suma       

Ogółem wydatki 
rzeczywiście 
poniesione 

      

 


