Załącznik nr 4
do Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę starych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
Gminie Miasto Zakopane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020: Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz
poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji-paliwa stałe-SPR, w ramach – w zakresie
zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne oraz sposobu
jej rozliczenia i sposobu kontroli realizacji zadania.

WNIOSEK INWESTORA
O WYPŁATĘ DOTACJI W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM INWESTYCJI

data:..........................
1. Dane inwestora/inwestycji:
Imię i nazwisko inwestora:……………………………………………………………………
Adres inwestycji: ……………………………………………………………………………..
Oświadczam, że dokonałem/łam wymiany źródła ciepła zgodnie z umową nr:
……………………………………………………………………………………………….
2. Zainstalowane nowe źródło ciepła:
geotermalne
gazowe
pompa ciepła
kocioł na biomasę – pelet
kocioł zgazowujący na biomasę – na drewno kawałkowe
kocioł na ekogroszek
Moc zainstalowanego źródła ciepła: …………….. kW.
Zlikwidowałem/łam:
.………. sztuk kotłów na paliwo stałe o łącznej mocy …………. z roku …………..
………. sztuk pieców kaflowych (lub odłączonych na stałe od przewodów kominowych) z
roku ……….
………. sztuk pieców kuchennych z roku ……….
……….. sztuk innych urządzeń grzewczych na paliwo stałe, jakie ………………………. z
roku ……….
Załączam dokumenty wymagane do rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem nr 7 do
Regulaminu.

3. Oświadczenia inwestora dotyczące posiadanych dokumentów
Oświadczam, że (należy krzyżykiem zaznaczyć odpowiednie rubryki):
• źródło ciepła jest fabrycznie nowe i nie było wcześniej instalowane w żadnej innej
nieruchomości
• źródło ciepła spełnia wymagania ekoprojektu (poziom efektywności energetycznej i normy
emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania
wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią)
• wszelkie dokumenty związane z wymianą i dotacją oraz z zakupionym źródłem ciepła oraz
paliwem odpowiadającym wymaganiom do spalania w nowym źródle ciepła będę
przechowywać przez 5 lat trwałości projektu, licząc od daty początku okresu trwałości, która
zostanie podana przez Urząd Miasta Zakopane po zakończeniu projektu finansowania
wymian w mieście
• przedstawię na żądanie Urzędu Miasta Zakopane lub Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego posiadane dokumenty w celu rozliczania lub kontroli
przyznanej dotacji na wymianę źródeł ciepła.

3.1 Część dot. wymiennika geotermalnego - zaznacza inwestor, który dokonał instalacji
wymiennika geotermalnego
Oświadczam, że posiadam i przechowuję następujące dokumenty:
• certyfikat (CE)
• deklarację zgodności
• kartę gwarancyjną
• protokół uruchomienia pierwszej dostawy ciepła do obiektu (wydaje PEC Geotermia
Podhalańska)
• umowa sprzedaży węzła cieplnego
• inne: ………………………………………………………………………………………….

3.2 Część dot. kotła gazowego – zaznacza inwestor, który dokonał instalacji kotła
gazowego
Oświadczam, że posiadam i przechowuję następujące dokumenty:
• certyfikat (CE)
• deklarację zgodności
• kartę gwarancyjną
• decyzja starosty tatrzańskiego – pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w
budynku objętym dotacją,
• protokół z przeprowadzenia głównej próby szczelności instalacji gazowej
• zaświadczenie dla zakładu gazowniczego z przeprowadzonej kontroli przewodów
kominowych spalinowych i wentylacji oraz ich podłączeń w budynku
• umowę na dostawę paliwa gazowego
• inne: ………………………………………………………………………………………….

3.3 Część dot. kotła na paliwo stałe - zaznacza inwestor, który dokonał instalacji kotła
na paliwo stałe
• oświadczam, że kocioł jest wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy
kotłów zgazowujących) i nie posiada rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego
zamontowanie.
Oświadczam, że posiadam i przechowuję następujące dokumenty:
• certyfikat (CE)
• deklarację zgodności
• kartę gwarancyjną
• inne: ………………………………………………………………………………………….

3.4 Oświadczenie dot. pompy ciepła - zaznacza inwestor, który dokonał instalacji
pompy ciepła
Oświadczam, że posiadam i przechowuję następujące dokumenty:
• certyfikat (CE)
• deklarację zgodności
• kartę gwarancyjną
• pozwolenie / zgłoszenie instalacji (wymagane tylko w przypadkach pomp gruntowych),
• inne:………………………………………………………………………………………….
4. Oświadczenie inwestora wykonującego termomodernizację
Ja ……………………………………………. oświadczam, iż wykonałem termomodernizację
zgodnie

z

zaleceniami

zawartymi

w

ocenie

energetycznej

dla

budynku

pod

adresem………………………………………………………………………………………….

Poniosłem następujące nakłady finansowe :……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

……………………………………
(czytelny podpis Inwestora)

