
Załącznik nr 3 do zarządzenia
nr 120.159.2021

Psary, ….……………….
URZĄD GMINY PSARY

ul. Malinowicka 4 42-512 Psary

WNIOSEK
o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym

na zadania służące ochronie środowiska w zakresie
ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary 

DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię...............................................................……..............................................................................…
Adres zamieszkania  ............................................................................................................................................….
Nr telefonu………………………………………………………………………………………………...………
Adres budynku, w którym wykonana została inwestycja…………………………………………………………
..................................................................................................................................……………………………...
Numer umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy osobom fizycznym na zadania służące ochronie
środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary   ...................................................…...
Rodzaj i model nowego źródła ciepła....................................................………………………………………….
Koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła……...……………………………………………………………
Nazwa banku……………………..……………………………………………………………………………….
Numer rachunku    _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/349/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad
udzielania  dotacji  celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie dotacji  i  sposobu jej
rozliczania  (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  z  dnia  3  września  2021 r.,  poz.  5698) proszę o  wypłatę dotacji celowej
w wysokości stanowiącej  30% kosztów zakupu i montażu  nowego ekologicznego źródła ciepła,  lecz  nie
więcej niż 4500,00 zł.

Załączniki do wniosku*:

 Rachunek  lub  faktura  VAT  dokumentujące  poniesione  koszty  zakupu  i  montażu,  wystawione  na
Wnioskodawcę wraz z adresem nieruchomości,  której  dotyczy inwestycja oraz z potwierdzeniem zapłaty.
Na fakturze lub rachunku powinien być określony typ (model) oraz cena brutto urządzenia grzewczego.

 Certyfikat/świadectwo  potwierdzające  spełnienie  wymogów  dotyczących  ekoprojektu  (ecodesign)  dla
kotłów na paliwo stałe,

 Karta  produktu  i  etykieta  energetyczna  dla  kotła  zgazowującego  drewno/kotła  na  pellet  drzewny,
potwierdzającą klasę efektywności energetycznej minimum A+.

 Karta  produktu  i  etykieta  energetyczna  dla  kotła  gazowego  kondensacyjnego/dla  kotła  olejowego
kondensacyjnego potwierdzającą klasę efektywności energetycznej minimum A.

 Dla  pompy  ciepła  etykieta  energetyczna  i  certyfikat  lub  raport  z  badań  potwierdzający  wartość
współczynnika COP.

 Dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego źródła ciepła tj. imienny dokument zezłomowania /
karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali wraz z adresem nieruchomości.
(*proszę zaznaczyć właściwe)



UWAGA.  Wypełnienie  wszystkich  pół  oraz  dołączenie  wszystkich  wymaganych  załączników jest
obowiązkowe.  W  przypadku  kserokopii  Wnioskodawca  potwierdza  ww.  dokumenty,  że  są  zgodne
z oryginałem i własnoręcznie je podpisuje. Wypłata przyznanych środków następuje do 30 dni od daty
złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na
wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

………………………………….
(Podpis Wnioskodawcy)


	WNIOSEK

