
 
Jawor, dnia ……………………..…… 

Burmistrz Miasta Jawora 

Rynek 1,  59-400 Jawor 

 

Wniosek o płatność 

Zgodnie z umową o udzielenie grantu / pomocy de minimis w ramach projektu 

„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w 
celu zwalczania  emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”. 

Realizowanego przez Gminę Jawor w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność 

energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI, Typ 3.3 e 
Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji 

kominowej – projekt grantowy  dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

DANE WNIOSKODAWCY (Poniżej podaj dane dotyczące numeru wniosku i umowy): 

 

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR  

Data zawarcia umowy  

do wniosku o udzielenie grantu o numerze  

INFORMACJE O GRANTOBIORCY 

Imię i nazwisko/Nazwa 
Grantobiorcy/Nazwa 
firmy 

 
 

PESEL  
 

  

NIP (w przypadku firm)  REGON (w przypadku firm)  

Adres zamieszkania/ Adres rejestrowy Podmiotu: 
 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr domu/Nr lokalu:  

Telefon kontaktowy  E-mail  

 
 
LOKALIZACJA INWESTYCJI (Poniżej podaj dokładny adres ww. nieruchomości, w której znajduje się źródło 

ciepła podlegające likwidacji): 
 
Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr domu/Nr lokalu:  



 
 
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI: 
 
 

Rodzaj zlikwidowanych źródeł ogrzewania na 
paliwo stałe 
 

 

Liczba zlikwidowanych źródeł ogrzewania na 
paliwo stałe – zgodna z danymi z UAE 
 

 

Rodzaj nowego źródła ogrzewania (nazwa z 
tabliczki znamionowej( 
 

 

Moc zainstalowanego źródła [kW] : 
 

 

Zakres inwestycji towarzyszących – wymień  
(zakres inwestycji z których koszty są kosztami 
kwalifikowanymi przedstawiona jest w 
załączniku nr. 4): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Wydatki ogółem 

(łączna wysokość 

kosztów realizacji 

inwestycji) 

(PLN)1 

Wydatki 

kwalifikowalne 

(PLN)2 

Źródła finansowania przedsięwzięcia 

Wnioskowane 

kwota grantu3, 4 

Wkład własny 

1 2 3 4 = 1-3 

    

 
1 Wydatki ogółem zgodne z wykazem faktur – załącznik nr 1 do wniosku 
2 Wydatki kwalifikowane z wykazem faktur – załącznik nr 1 do wniosku 
3 Dofinansowanie nie wyższe niż wartość z podpisanej umowy o powierzenie Grantu o której mowa w sekcji 
pierwszej przedmiotowego wniosku. 
4 Wnioskowana kwota grantu/ pomocy de minimis (maksymalnie 17 000 zł dla wymiany na kocioł gazowy i 
29 750 zł dla wymiany na pompę ciepła lub kocioł gazowy z towarzyszeniem instalacji OZE, dla źródeł 
zbiorowych obowiązuje tylko zasadność i adekwatność wydatków). Wartość procentowa (maksymalnie 85% 
kosztów kwalifikowalnych brutto inwestycji). 
 



 
 

WYKAZ DOKUMENTÓW KTÓRYCH ZŁOŻENIE JEST WYMAGANE WRAZ Z NINIEJSZYM WNIOSKIEM: 

NAZWA ZAŁĄCZNIKA 
DOŁĄCZAM DO 

WNIOSKU 
ILOŚĆ 
[SZT.] 

1. Oryginały faktur VAT lub rachunków, które wskazują wnioskodawcę jako nabywcę, 
zawierające wyszczególnienie kosztów kwalifikowanych i potwierdzają zakres realizacji 
inwestycji wraz z zestawieniem faktur –stanowiącym Załącznik Nr 1  

TAK  NIE DOTYCZY  

  

2. Oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonanych robót zgodnie z wszelkimi 
normami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz przy 
dochowaniu należytej staranności i według najlepszej profesjonalnej wiedzy fachowej 
oraz o demontażu starego źródła ciepła lub jego trwałego odłączenie od przewodu 
kominowego -załącznik nr 2 a i 2 b 

TAK  NIE DOTYCZY  

  

3. Protokół poświadczający odbiór robót / usług oraz wystawiony przez certyfikowanego 
instalatora OZE protokół montażu / podłączenia zakupionych urządzeń do produkcji 
energii elektrycznej (jeśli dotyczy) 

TAK 

 
NIE DOTYCZY 

 

  

4. W przypadku montażu kotłów gazowych dodatkowo  - Protokół poświadczający odbiór 
robót / usług / montażu / podłączenia nowych źródeł ciepła / CWU - sporządzony przez 
osobę ze stosownymi uprawnieniami 

TAK 

 
NIE DOTYCZY 

 

 

5. Dokument potwierdzający zezłomowanie zdemontowanego źródła ciepła1 (karta 
przekazania odpadu) lub protokół z wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela 
Grantodawcy potwierdzający na piśmie wykonanie obowiązku likwidacji 
dotychczasowego źródła, 

TAK  NIE DOTYCZY  

  

6. Kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła oraz 
urządzeń z wymaganiami określonymi w projekcie (certyfikaty/etykiety klasy 
energetycznej/zaświadczenie producenta/karta produktu). 

TAK  NIE DOTYCZY  

  

7. Oryginały dowodów zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy, KP – kasa 
przyjmie). 

TAK  NIE DOTYCZY  

  

8. Dokumentacja fotograficzna realizacji zadania – min. 2 zdjęcia. Zdjęcie przed i po 
inwestycji.  

TAK  NIE DOTYCZY  

  

9. Oświadczenie Grantobiorcy dotyczące przeprowadzonego rozeznania rynku oraz 
dokonania wydatków w sposób oszczędny – Załącznik nr 3 

TAK  NIE DOTYCZY  

  

10. W przypadku montażu kotłów gazowych dodatkowo: pozwolenie na budowę lub 
przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, albo oświadczenie wykonawcy robót o 
braku konieczności przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w przypadku 
podłączenia kotła gazowego do istniejącej już instalacji, 

TAK 

 
NIE DOTYCZY 

 

  

11. Kopia Umowy na podłączenie do sieci wraz z ewentualnymi aneksami, potwierdzona za 
zgodność z oryginałem – opatrzona czytelnym podpisem Grantobiorcy (oryginał do 
wglądu). 

TAK 

 
NIE DOTYCZY 

 

 

11. INNY ZAŁĄCZNIK (PODAJ NAZWĘ) 
…..................................................................................................... 
…...................................................................................................... 

TAK  NIE DOTYCZY  

  

ŁĄCZNIE  
1 W przypadku pieca kaflowego czy kominka potwierdzeniem trwałego wyłączenia z eksploatacji zaświadczenie kominiarskie o usunięciu 

połączenia pieca / kominka z przewodem kominowym – jeśli dotyczy. 
 

     ……………………, dn. …………………                                                                …………………………………………… 
miejscowość                data           czytelny podpis Grantobiorcy/ osoby upoważnionej do 

reprezentowania Grantobiorcy 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


