Załącznik nr 2 do Regulaminu

Burmistrz Miasta Milanówka
ul. T. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

WNIOSEK
o wypłatę dotacji
Numer umowy dotacji
[1]

Dane Dotowanego
Imię

Nazwisko
[2]

[3]

Telefon
kontaktowy

PESEL
[4]

[5]

Adres zamieszkania
Województwo

Kraj
[6]

[7]

Powiat

Gmina
[8]

[9]

Miejscowość
[10]

Ulica

Nr domu / lokalu
[11]

Poczta

[12]

Kod pocztowy
[13]

[14]

Numer rachunku bankowego, na który ma zostać wypłacona dotacja

[15]
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Załącznik nr 2 do Regulaminu
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego Dotowanego zgodnie z
zaświadczeniem wydanym na podstawie art. 411 ust. 10s ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [zł]

[16]

Podstawą wypłaty środków są dokumenty załączone do ninijszego wniosku
●

zaświadczenie wydane na podstawie art. 411 ust. 10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska;

●

protokół odbioru robót (w przypadku samodzielnego montażu protokół powinien podpisać Dotowany);

●

kserokopię faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych, potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach
przedsięwzięcia objętego umową;

●

kserokopię dokumentu dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie faktur lub równorzędnych
dowodów księgowych;

●

kserokopię dokumetu potwierdzającego trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła objetego przedsięwzięciem i
przekazanie do likwidacji;

●

kserokopię dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, z wymaganiami wynikajcymi z
obowiązujących przepisów (certyfikaty, etykiety klasy energetycznej, zaświadczenie producenta, karty produktu);

●

kserokopia opinii kominiarskiej potwierdzająca trwałe odłączenie źródeł ciepła od przewodu kominowego – w przypadku
pozostawienia starych źródeł ciepła zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu

Oświadczam, że
●

wszystkie wskazane w niniejszym wniosku koszty kwalifikowane zostały poniesione przeze mnie i są zgodne z Regulaminem,

●

informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz załącznikach rzetelnie odzwierciedlają zakres rzeczowy i finansowy
przedsięwzięcia, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz że są mi znane skutki składania
fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny,

●

dopełniłem/łam wszystkich obowiązków formalno-prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji,

●

wszystkie zainstalowane i użytkowane źródła ciepła służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody uzytkowej
spełniają obowiązujące wymagania w zakresie ochrony powietrza, w szczególności Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz uchwały antysmogowej,
wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe oraz wszystkiemiejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe zostały
zdemontowane i przekazane do trwałej likwidacji,

●
●

w przypadku uzyskania na ten sam zakres przedsięwzięcia dofinasowania z innych źródeł niż budżet Miasta Milanówka, w
terminie 21 dni, zobowiązuję się poinformować pisemnie o tym fakcie Burmistrza Miasta Milanówka,

●

w przypadku uzyskania na ten sam zakres przedsięwzięcia dofinasowań, których łączna kwota dofinasowania ze wszystkich
środków publicznych przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, zobowiązuję się do zwrotu dotacji
otrzymanej z Budżetu Miasta Milanówka w części przekraczającej 100% kosztów kwalifikowanych, w terminie 21 dni.

Data i czytelny podpis
Wnioskodawcy
[17]
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