WNIOSEK DLA BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĄ
O ROZLICZENIE
dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa do wykonanego zadania
inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku.
Data zawarcia umowy:

……………………………………..

Nr umowy:

……………………………………..

Nazwa Wnioskodawcy/Inwestora:

……………………………………..*)

Nr REGON

……………………………………..**)

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA WYKONANEGO W 2020 ROKU
 trwała zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne
………………………………

1. Moc zainstalowanego ogrzewania

kW

2. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania







podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
ogrzewanie gazowe
ogrzewanie elektryczne
ogrzewanie olejowe
pompa ciepła

3. Powierzchnia lokalu faktycznie ogrzewana likwidowanymi piecami/kominkami/kotłami na
paliwa stałe

………………………………

m2

4. Liczba trwale zlikwidowanych pieców, kominków na paliwo stałe …………………….....

szt

5. Liczba trwale zlikwidowanych kotłów na paliwo stałe

szt

…………………………….…

II. WYKAZ (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii) DOKUMENTÓW,
których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem *)
6.

Oryginały dokumentów potwierdzające: wykonanie całego zadania i poniesione koszty
inwestycyjne:



7.

protokół odbioru Nr ……………., z dnia …………………. wystawiony przez ……….…….……..
faktura VAT /rachunek:
Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez ………………………………
Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez ………………………………

Dokument potwierdzający uzyskanie bezzwrotnych środków (z innych źródeł niż budżet
Miasta Krakowa) na realizację zadania:
□………………………….. wystawione/y dnia …………,
przez……………………………………
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Dodatkowe informacje: tel. 12 616-88-48

□ OŚWIADCZAM, że poniesione koszty konieczne do realizacji zadania, wymienione
w pkt II niniejszego wniosku, zostały pokryte bezzwrotnymi środkami z innych źródeł
niż budżet Miasta Krakowa) w wysokości ………………………. **)

………………………………………….
Data złożenia wniosku

…………………………………….
Podpis Beneficjenta/Inwestora

*) dane wymagane **) dane wymagane, jeżeli dotyczy

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji,
warunkującym wypłatę dotacji.
Faktura/ faktura VAT/rachunek winien określać wyodrębnioną wartość (brutto/netto) kosztów
inwestycyjnych:
a) likwidacji pieców/kominków/ kotłów na paliwo stałe i/lub zakupu i/lub montażu nowego źródła
ogrzewania;
b) zakupu i/lub montażu nowej instalacji grzewczej
c) zakupu i/lub montażu pompy ciepła
d) zakupu i/ lub montażu instalacji grzewczej współpracującej z pompą ciepła
o ile takie koszty wystąpią.
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