
 Załącznik nr 2 

.............................................. Końskie, dnia………............................... 
        (Nazwisko i Imię Wnioskodawcy) 

.............................................. 
                 (Adres zamieszkania) 

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

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie 

 

ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA 

zadania inwestycyjnego wykonanego w ramach Programu  ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie.  

Data zawarcia umowy: .........................................................................................................................................   

Nazwisko, imię Wnioskodawcy:  .........................................................................................................................  

Nr PESEL  ............................................................................................................................................................  

 

I. CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA W …….... ROKU
*)

 

A. Likwidacja indywidualnego przestarzałego źródła ciepła na paliwo stałe i podłączenie instalacji 

grzewczej do miejskiej sieci ciepłowniczej 

B. Wymiana przestarzałego źródła ciepła na paliwo stałe (kotła c.o., pieca) na źródło nowoczesne, 

wysokowydajne energetycznie i posiadające urządzenia automatycznie regulujące proces spalania. 

C. Ograniczenie zużycia paliwa stałego poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych do przygotowania 

ciepłej wody użytkowej 

 

A. Likwidacja indywidualnego przestarzałego źródła ciepła na paliwo stałe i podłączenie instalacji 

grzewczej do miejskiej sieci ciepłowniczej 

1. Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu ................................................................................... m
2
 

2. Liczba trwale zlikwidowanych pieców/kotłów ......................................................................... szt. 

3. Liczba pozostałych palenisk na paliwo stałe ............................................................................ szt. 

B. Wymiana przestarzałego źródła ciepła na paliwo stałe (kotła c.o., pieca) na źródło nowoczesne, 

wysokowydajne energetycznie i posiadające urządzenia automatycznie regulujące proces spalania. 

1. Moc cieplna zainstalowanego nowego źródła ciepła …..…....... kW 

2. Rodzaj zainstalowanego nowego źródła ciepła:
*)

 

a) Kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) z automatycznym podajnikiem paliwa o min. sprawności 80%, 

b) Kocioł kondensacyjny na gaz ziemny o min. sprawności 105%, 

c) Kocioł kondensacyjny olejowy o min. sprawności 105%, 

d) Kocioł kondensacyjny na gaz LPG o min. sprawności 105%, 

e) Kocioł elektryczny / Ogrzewanie elektryczne 

f) Pompa ciepła. 

3. Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu .................................................................................. m
2
. 

4. Liczba trwale zlikwidowanych pieców/kotłów.........................................................................  szt. 

5. Liczba pozostałych palenisk na paliwo stałe ...........................................................................  szt. 

C. Ograniczenie zużycia paliwa stałego poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych do przygotowania 

ciepłej wody użytkowej  

6. Powierzchnia czynna absorbera zainstalowanego kolektora słonecznego ................................... m
2
. 

 

II. KOSZTY PONIESIONE NA REALZIACJĘ ZADANIA W ……... ROKU 

7. ........................................................ zł. 

 

III. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA 

8. Data rozpoczęcia ......................................................... 

9. Data zakończenia ........................................................ 



 

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii), których złożenie 

jest wymagane 

10. Dokumenty właściwe dla zadania objętego niniejszym wnioskiem, potwierdzające poniesione koszty 

inwestycyjne oraz wykonanie całego zadania w terminie określonym w umowie o udzieleniu 

dofinansowania w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Końskie wraz 

z wyszczególnieniem wykonanych parametrów (zgodnie z § 4 umowy). 

□ protokół odbioru Nr ……......................................………., z dnia …………....................…........…….  

□ faktura /rachunek: 

- Nr ……………...……...................................................….., z dnia ……........................……………., 

wystawiony przez …………….........................................................................………………......….… 

- Nr ……………...……...................................................….., z dnia ……........................……………., 

wystawiony przez …………….........................................................................………………......….… 

□ zaświadczenie 

- Nr ……………...……...................................................….., z dnia ……........................……………., 

wystawione przez …………….........................................................................………………......….… 

- Nr ……………...……...................................................….., z dnia ……........................……………., 

wystawione przez …………….........................................................................………………......….… 

□ inne dokumenty: 

- ...................................................... Nr ……………...……...................….., z dnia ……...........………., 

wystawiony przez …………….........................................................................………………......….… 

- ...................................................... Nr …………...……....................….., z dnia ……...........………., 

wystawiony przez …………….........................................................................………………......….… 

- ...................................................... Nr …………...……....................….., z dnia ……...........………., 

wystawiony przez …………….........................................................................………………......….… 

- ...................................................... Nr …………...……....................….., z dnia ……...........………., 

wystawiony przez …………….........................................................................………………......….… 

- ...................................................... Nr …………...……....................….., z dnia ……...........………., 

wystawiony przez …………….........................................................................………………......….… 

Załącznikami do niniejszego rozliczenia dofinansowania są wyżej wymienione dokumenty. 

 

Ponadto oświadczam, że po zamontowaniu:
*)

 

a) nowego źródła ciepła w budynku nie znajduje się żadne inne niskowydajne i nieekologiczne źródło 

ciepła, 

b) kolektorów słonecznych budynek jest wyposażony tylko i wyłącznie w jedno niskoemisyjne źródło 

ciepła na paliwo stałe, 

 za wyjątkiem kominka oraz dedykowanego źródła ciepła służącego do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej. 

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym  wypłatę 

dotacji. 

 

 

 

 

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

 Data złożenia Podpis Wnioskodawcy 
 

*) 
– właściwe zakreślić 


