
B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
UWAGA: Pola nalezy wypelnic tylko wowczas, gdy adres do korespondencji jest inny niz adres
siedziby/zamieszkania skiadaj^cego rozliczenie

12. Kodpocztowy11. Miejscowosc

6,Powiat5. Wojewodztwol.Kiaj

B.2ADRES3>
>ZAMIESZKANIA (w przypadku rozliczaj^cego b^dacego osob^ ilzvi-zna)
>SIEDZIBY ( w przypadku wnioskodawcy nieb^d^cego osob^ fizyczn^)

/   REGON:/   NIP:
3. Idejdyfikator:Jl

PESEL:

FIKACYJNE

1. Organ wtasciwy do przyj^cia wniosku:

Wojt Grainy Tarnowo Podgorne
UI. PoznanskallS
62-0S0 Tamowo Podgorne

ROZLICZEME DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LHB
DOFINANSOWANIE KOSZTOW WYMIANY ZRODEL CIEPL A W RAMACH

OGRANICZAMA NISHEJ EMISJI NA TERENEE GMINY TARNOWO
PODGORNE.

Zalgcznik nr 2
do Udiwaly Nr XXXII/488/2016
Rady Gminy Tamowo Podgdme

z dnia 27 wrzesnia 2016 r.

POTWIERDZENIE WPLYWU



30. Niewykorzystana cz^sc dotacji [zi]29. Wykorzystana cz?sc dotacji [zi]28. Kwotaprzyznanej dotacji [zt]

5 000,00 zl

^^^ormAcjedotycz^cewykorzystaniadotacji  ; .••••••••    J1      * ; J

Kwota brutto [zl]

wmm
Kwota netto [zl]

Wydatki I^c^nie

Wystawiaj^cy

a!̂ 5^^^~OMBlMm
WYDATKI

Data wystawieniaNr faktury/rachunku

E.1 DOKUMENT Y POTVVIERDZAJ^fiEJPOWESIOM

27. Nowe zrodto ogrzewa^ia:
? ogrzewanie gazowe

D ogrzewanie eiektryczne
? ogrzewanie olejowe

iE^2INFOR^^̂^DOTYCZ4CENOWEGOZR6DLAOGRZEWANiA      '   ^|
^^VAGA: nalezvzaznaczvcwiasciwakralkeDODneezDoslawienieznaku JC'^i^;^M:; .^• -a^

26. Rodzaj zlikwidowanego systemu ogrzewania :

D.I IIWORMACJE DOTYC24CE ZLIKWIDOWANEGO SYSTEMU OGRZEWAMA
IP^GLOWEGO..,  .  ...  ..,,,,^........,,.... .. .^l^l^.^^;.U^a.i.^i.,i.v,^...,,.u^ii



' Niepotrzebne skresli^

1)Peln^ nazw^ naleZy poda^ w przypadku podmiotu b^d^cego: wspolnot^ mieszkaniow^, osob^

prawn^, przedsi^biorc^ lub jednostk^ sektora finansdw publicznych b^d^eych gminn^ lub
powiatow^ osob^ prawn^. W przypadku, gdy wniosek sklada pelnomocnik nalezy podac

dane identvfikacvine pelriomocnika.

2)Identyfikatorem jest: PESEL - w przypadku wnioskodawcow b^d^cych osobami fizycznymi
obj^tymi rejestrem PESEL nieprowadz^cych dzialalnosci gospodarczej lub nieb^d^cych
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towardw i uslug; NIP/REGON - w przypadku
pozostatych podmiotow podlegaj^cych obowi^zkowi ewidencyjnemu.

3)W nrzypadku, gdy wniosek sklada pelpomocnik nalezv podac adres nieruciiomosci lub
siedziby pelnomocnika.

OBJASN1ENIA

31. Informacjadotycz^ciizai^cznikow, klore zostaly zal^czone do rozliozeniadotacji:
D kopie dokumentow (faktur/rachunkow) potwierdzaj^cych poniesione
ilosci:  szt. (oryginaly dokumentow nalezy przedfozyc organowi
potwierdzenia zgodnosci kopii z oryginafami)
D opinia osoby posiadaj^cej  kwalifikacje mistrza w rzemiosle kominiarskim stwierdzaj^ca
prawidtowosc podt^czenia nowego zrodla ogrzewania do przewodu kominowego oraz wykonania
wentylacji w kotlowni lub innym pomieszczeniu, w ktdrym podt^czone zostato nowe zrodto
ogrzewania

?protokdl potwierdzaj^cy przeprowadzenie gtdwnej proby szczelno^ci przed przekazaniem do
uzytkowania instalacji gazowej - wykonanej przed uruchomieniem nowego zrodia ciepia w
postaci ogrzewania gazowego
?protokol potwierdzaj^cy dokonanie prdb koncowych i ostateczny odbior instalacji elektrycznej ^
wykonanej przed uruchomieniem nowego zrodla ciepla w postaci ogrzewania elektrycznego

=9
owi do wgl^du, w celu


