
Załącznik nr 2  
 

 
Rawa Mazowiecka, dnia …………………………. r. 

 

............................................................................ 
 Imię i nazwisko/Nazwa 

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

............................................................................  
Adres zameldowania/siedziba  

............................................................................  
Nr telefonu 

 ............................................................................  
PESEL/NIP/REGON 
 
  

Formularz rozliczenia 

dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia mającego na celu ograniczanie 
niskiej emisji realizowanego w ramach zadania: „Poprawa jakości powietrza w Rawie 

Mazowieckiej " 

 

W związku z zawartą umową Nr ................................................. z  dnia ....................................  

o przyznanie dotacji na zadanie z zakresu wymiany źródła ciepła tj.: 

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

(rodzaj źródła) 

zainstalowanego i pracującego ekologicznego źródła mieszczącego się w budynku/lokalu* na 

działce o nr ew. ........................... obr……......….. połoŜonej w Rawie Mazowieckiej przy 

ulicy ……………......................................................................................................................... 

Jednocześnie informuję o zakończeniu w/w inwestycji.  

 

Do formularza rozliczenia załączam następujące dokumenty:  
1) faktury lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia – 
dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać wnioskodawcę;  
2) protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła, sporządzony pomiędzy wnioskodawcą, a 
wykonawcą przedsięwzięcia. W przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane winien być podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i 
pieczątka imienna);  
3) umowy z dostawcami ciepła sieciowego, energii elektrycznej lub gazu;  



4) wymagane zgłoszenia lub decyzje administracyjne.  
 
Ponadto do formularza rozliczenia naleŜy dołączyć następujące dokumenty, w zaleŜności od 
rodzaju nowego źródła ciepła:  
1) w przypadku pompy ciepła, kolektora słonecznego lub ogniw fotowoltaicznych:  
- certyfikaty urządzenia;  
2) w przypadku wymiany na kocioł węglowy:  
- deklarację zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (CE lub B),  
- wydany przez akredytowane laboratorium certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 
potwierdzający co najmniej 5 klasę kotła,  
- opinię kominiarską dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych oraz 
prawidłowości podłączeń paleniskowych i wentylacyjnych w budynku – w przypadku 
budowy, przebudowy i remontu przewodu kominowego i wentylacyjnego;  
3) w przypadku wymiany na kocioł gazowy: - deklarację zgodności z przepisami z zakresu 
bezpieczeństwa produktu (CE lub B), - opinię kominiarską;  
4) w przypadku wymiany na kocioł olejowy: - deklarację zgodności z przepisami z zakresu 
bezpieczeństwa produktu (CE lub B), - opinię kominiarską.  
Przy przedłoŜeniu kserokopii dokumentów naleŜy okazać oryginały w celu ich 
uwierzytelnienia. 
 

 ....................................................  
                                                                                               podpis wnioskodawcy 

 

 

* Niepotrzebne  skreślić 
 

 

 


