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Nr rejestru 
 

…………………………………………… 

        (wypełnia Urząd Miasta) 

Załącznik Nr 2                                          

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Miasta Zamość do 

wymiany starych systemów grzewczych 

w budynkach zlokalizowanych na terenie 

Miasta Zamość 

 

Prezydent Miasta Zamość      

WNIOSEK  

o rozliczenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów 

grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość 

 

CZĘŚĆ II  (wypełnia Wnioskodawca) 

1. Dane Wnioskodawcy:  

…………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

2. Adres zamieszkania/siedziba Wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

3. Adres do korespondencji Wnioskodawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

4. Adres budynku, w którym zrealizowano zadanie: 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

5. Dane kontaktowe:  
 

a) adres e-mail: ……………………………………………………………………………………...………………… 

b) telefon: ……………………………………………………………………………………...……………………….. 

6. Dane osoby reprezentującej Wnioskodawcę/Pełnomocnika Wnioskodawcy1:  

a) nazwisko, imię osoby reprezentującej/pełnomocnika: …………………………..……………...……….…… 

b) adres: ……………………………...…………….………………………...……………………………………….... 

c) nr PESEL: ………………….………….……. …………………………………………………………………….. 

d) tel., fax, e-mail: …………………………..……………………………………………………………………. 

                                                           
1 Wnioskodawcę/Inwestora może reprezentować pełnomocnik. W przypadku wskazania pełnomocnika, Wnioskodawca dodatkowo 

zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo w formie pisemnej oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo należy złożyć z wnioskiem o przyznanie dotacji. W przypadku jeśli Inwestora reprezentuje wstępny, zstępny, brat, siostra 
lub małżonek, dopuszcza się upoważnienie w formie pisemnej, podpisane przez Inwestora. 
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7. Charakterystyka inwestycji 

a) dokonałem wyboru urządzenia grzewczego:  

 ogrzewanie gazowe (podać jakie np. piec kondensacyjny, niskotemperaturowy itp.): …………………………… 

 podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

 

producenta (podać nazwę producenta kotła) 

………………………………………………………………………………………… 

b) dane firmy instalacyjnej/dostawcy: ………………………………….…………………………………………… 

……………………………………..……………………………………………………………………...…………………… 

 

Do wniosku załączam: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ………………………………………………………………………………………………………………… 

12. ………………………………………………………………………………………………………………… 

13. ………………………………………………………………………………………………………………… 

14. ………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ………………………………………………………………………………………………………………… 

16. ………………………………………………………………………………………………………………… 

17. ………………………………………………………………………………………………………………… 

18. ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika 

………………….. 

Data złożenia wniosku 
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Wykaz dokumentów, które Inwestor zobowiązuje się przedłożyć po wykonaniu 

zadania zgodnie z Regulaminem i umową o udzielenie dotacji 

 
 

1. Dokumentację odbioru, którą stanowi: 

1) przy zmianie instalacji na gazową: 

 protokół końcowej opinii kominiarskiej - ustalającej prawidłowość podłączenia urządzenia 

do przewodu kominowego oraz wykonania wentylacji kotłowni (wg wzoru Załącznika Nr 2b 

do Regulaminu), 

2) w przypadku obu instalacji  (podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz instalacji 

gazowej):  

 wystawione przez producenta nowego źródła ciepła wymagane dokumenty potwierdzające 

typ, rodzaj, parametry, jakość zainstalowanego urządzenia (np. zgody, atesty), potwierdzone 

za zgodność z oryginałem. 

2. Faktury lub rachunki przedstawiające poniesione przez Inwestora/Wnioskodawcę wydatki 

w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, po wcześniejszym okazaniu oryginału 

dokumentu lub oryginały wraz ze szczegółowym zestawieniem materiałów. 

3. Potwierdzenie realizacji zapłaty. 

4. Protokół fizycznej likwidacji kotła c.o. – złomowania (wg wzoru Załącznika Nr 2a 

do Regulaminu). 

5. Protokół odbioru i przekazania do użytkowania - podpisany przez Inwestora i Instalatora (wg wzoru 

Załącznika Nr 2c do Regulaminu). 

6. Protokół odbioru technicznego instalacji sporządzony przez Instalatora. 

7. Protokół pierwszego uruchomienia instalacji z książki serwisowej, potwierdzony za zgodność 

z oryginałem. 

8. Dokumenty poświadczające wykonanie inwestycji zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych 

wraz z uzyskanymi pozwoleniami, zgłoszeniami gdy nie zostały dołączone na wcześniejszym 

etapie dotacji. 
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Załącznik Nr 2a 

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Miasta Zamość do wymiany 

starych systemów grzewczych w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość 

 

Prezydent Miasta Zamość 

               

P R O T O K Ó Ł  

fizycznej likwidacji kotła c.o. 

 

Informuję, że w dniu ......................... w ramach zadania opisanego w "Regulaminie udzielania dotacji celowej  

ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych 

na terenie Miasta Zamość” oraz w ramach umowy2 nr................../………………. z dnia …………..……………, 

został zlikwidowany kocioł c.o. węglowy, stanowiący główne źródło ciepła w budynku 

Wnioskodawcy/Inwestora: 

 

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

(dane Wnioskodawcy/Inwestora) 

 

ul. ....................................................................................................., pod numerem ...................... 22-400 Zamość 
           (adres nieruchomości, w której zrealizowano zadanie) 

 

w sposób .................................................................................................................................................................. 
(podać sposób utylizacji) 

 

Inwestor potwierdza nieodwracalne zniszczenie i likwidację kotła c.o. pod rygorem wykluczenia z dotacji na 

zasadach określonych w Regulaminie i zwrotu dotacji Miastu Zamość. 

 

 

 

……………………………………………….. 

Podpis Inwestora 

 

……………………………………………….. 

Podmiot uprawniony do utylizacji kotła ………………….. 

Zamość, dnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Wpisać numer umowy z Miastem Zamość. 
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Załącznik Nr 2b 

Do Regulaminu udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Miasta Zamość  

do wymiany starych systemów grzewczych 

w budynkach zlokalizowanych na terenie 

Miasta Zamość 
…………………….………….. 
   (pieczęć zakładu kominiarskiego) 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWEJ OPINII KOMINIARSKIEJ* 

(wypełnia zakład kominiarski) 

 

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy/Inwestora ...................................................................................... ......................................... 

Adres obiektu, w którym wykonano zadanie – Zamość, ul. ......................................................................................................  

DANE KOTŁOWNI i INSTALACJI KOMINOWEJ: 

Typ i ilość istniejących kotłów .................................................................................................................................................. 

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

1. Długość istniejącego czopucha przy kotle po wymianie:   ..................................[m] 

2. Wymiar przekroju czopucha przy kotle po wymianie:   a x b.................[mm], Ø ...............[mm] 

3. Wysokość komina:  

 przewodu spalinowego:      ................................. [m] 

 przewodu wentylacji wywiewnej:     ................................. [m] 

4. Czy jest odpowiednia wysokość wylotu ponad dachem:   TAK / NIE *) 

5. Czy jest odpowiednia drożność przewodów:    TAK / NIE *) 

6. Czy jest odpowiednia szczelność przewodów:    TAK / NIE *) 

7. Czy zastosowano odpowiednie materiały do budowy komina:  TAK / NIE *) 

8. Czy każdy kocioł ma oddzielny przewód spalinowy:   TAK / NIE *) 

9. Czy są inne włączenia do przewodów:     TAK / NIE *) 

10. Czy są odpowiednio uzbrojone otwory wyczystne :   TAK / NIE *) 

11. Czy jest wystarczająca izolacja termiczna komina:   TAK / NIE *) 

12. Czy jest przewód nawiewny do kotłowni:    TAK / NIE *) 

13. Wymiar przekroju:  

 przewodu spalinowego:      a x b.................[mm], Ø..............[mm] 

 przewodu wentylacji wywiewnej:     a x b.................[mm], Ø..............[mm] 

 przewodu wentylacji nawiewnej:     a x b.................[mm], Ø..............[mm] 

 

Inne uwagi (w przypadku pieca kaflowego lub kominka należy umieścić zapis o trwałym odłączeniu od przewodu kominowego): 

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

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

………………………………………………..…. 

Podpis Przedstawiciela Zakładu Kominiarskiego 

…………….……………. 

Zamość, dnia 

*) Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 2c 
Do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Miasta Zamość do wymiany 

starych systemów grzewczych w budynkach 

zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU I PRZEKAZANIA DO UŻYTKOWANIA  

zadania zrealizowanego w ramach „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu 

Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych  

na terenie Miasta Zamość” 

 

1. Informacje dotyczące Inwestora: 

Dane Wnioskodawcy/Inwestora: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres/siedziba: ul. ………..………………………………..……………………………………………………. 

Dane kontaktowe:  

telefon: ………………………….……, adres e-mail: ……………...…………………………………………… 

 

2. Informacje dotyczące Wykonawcy/Instalatora: 

Nazwa firmy:  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres/siedziba: ul. …………………………………………..…………………………………………………… 

NIP: …………………………..………………………………………………………………………………….. 

Adres punktu serwisowego:  

tel. …………………….…….……….. tel. kom.:………..…..……………………, fax. ………………………. 

 

3. Podstawa wykonania prac3: 

Umowa nr ………./………….…, zawarta w dniu ……..………………. 

 

4. Adres nieruchomości, na której wykonano zadanie: 

Adres: ul. …………………………………………………..……………………………………, 22-400 Zamość. 

 

5. Zakres wykonanych prac, podlegających odbiorowi: 

5.1 Zdemontowano kocioł przeznaczony do likwidacji (podać sposób postępowania z kotłem): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
3 Wpisać numer umowy z Miastem Zamość. 
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5.2 Zainstalowano nowe źródło ciepła:  

 

 kocioł gazowy (podać jaki, np. piec kondensacyjny, niskotemperaturowy itp.): …………………………… 

 podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

  

rodzaj i parametry zainstalowanego ogrzewania (podać rodzaj spalanego paliwa/opału):  

firmy: …………….……….……….., typu: …………….…………………..., o mocy: …………….kW – szt. 1, 

rok produkcji: …………….………..., sprawność: …………….………...,  

5.3 Dokonano uruchomienia zainstalowanego źródła ciepła. 

5.4 Przeszkolono Właściciela/Inwestora w zakresie obsługi i konserwacji nowego źródła ciepła. 

 

6. Przekazano Inwestorowi dokumentację techniczno-rozruchową, karty serwisowe i gwarancyjne 

zamontowanych urządzeń. 

 

7. Strony uczestniczące w odbiorze stwierdzają zgodnie, że dotychczasowe źródło ciepła zostało zlikwidowane,  

a zrealizowane prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem i zawartą umową1  

Nr ………..…/………………. z dnia …………………….……. 

 

O ś w i a d c z e n i e   I n w e s t o r a   i   I n s t a l a t o r a 

 

Strony uczestniczące w odbiorze zgodnie oświadczają, iż dotychczasowe źródło ciepła w budynku pod adresem 

wskazanym w punkcie 4 zostało zlikwidowane, a w jego miejsce zamontowano nowe źródło ciepła do systemu 

c.o. omówione w punkcie 5, zrealizowane prace modernizacyjne wykonano zgodnie z uzgodnionym zakresem, 

zawartą umową4 Nr………….…/.....…………..z dnia ………………..….. oraz obowiązującymi przepisami 

i wytycznymi opisanymi w „Regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość  

do  wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość”.  

 
 

 

 
 

 

……………………………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy/Inwestora 
……………………………………………….. 

Podpis i pieczęć Instalatora/Wykonawcy 
…………………………….…….. 

Zamość, dnia  

 

 

                                                           
1 Wpisać numer umowy z Miastem Zamość. 


