
 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu, stanowiącego   

Załącznik  do Uchwały nr VI/45/2019 

 Rady Miasta w Kętrzynie 

z dnia 24 stycznia 2019r. 

 

 

……………………………………………  

Wnioskodawca 

 
………………………………….............. 

adres/siedziba 

…………………………………………… 

 

 
WNIOSEK 

o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Miasta Kętrzyn 

na zadania związane ze zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne 

w budynkach mieszkalnych 

 
zgodnie z umową nr …………………………… z dnia ………………………. 

 
I. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 

1. Lokalizacja zadania 

Kętrzyn, ul. ………………………………nr budynku ..………………….. 

2. Liczba trwale zlikwidowanych palenisk 

węglowych………………………………… 

3. Powierzchnia ogrzewana lokalu 

[m2]………………………………………………… 

4. Moc zainstalowanego ogrzewania [kW] 

……………………………………………… 

5. Rodzaj zainstalowanego ogrzewania (właściwe zaznaczyć) 

1) podłączenie do sieci ciepłowniczej 

2) ogrzewanie gazowe 

3) ogrzewanie elektryczne 

4) ogrzewanie olejowe 

5) pompa ciepła 

  



 

II. PONIESIONE KOSZTY ZADANIA 

1. Całkowity koszt zadania ……………………………… zł,  

słownie ……………………………………………………. ……….., w tym: 
 

1) wysokość dofinansowania z innych źródeł (wskazać źródło) - …………….. zł, 

słownie………………………………………………………………………… 

2) udokumentowane koszty własne - ………..………………… zł, 

słownie ………………………...……………………………………………. 

3) dotacja z budżetu Miasta Kętrzyn ……………………….…… zł, 

słownie …………………………………….…………………………………... 

III. TERMIN REALIZACJI CAŁEGOZADANIA 

1. Data rozpoczęcia…………………………………….. 

• Data zakończenia……………………………………. 

• Data końcowego rozliczenia………………………… 

 
 

IV. WYKAZ WYMAGANYCHDOKUMENTÓW 
 

1. oświadczenie o likwidacji dotychczasowych urządzeń grzewczych, 

2. kopia dowodu zakupu urządzenia grzewczego (rachunku, faktury) lub  

węzła cieplnego wystawionego na Wnioskodawcę, a w przypadku, gdy 

zakup urządzenia stanowił część modernizacji systemu grzewczego – 

dodatkowo kopię specyfikacji do rachunku lub faktury wystawionej 

przez sprzedawcę z wyszczególnieniem kosztów, 

3. oryginał dowodu zakupu, o którym mowa wyżej do wglądu, 

4. kopia opinii kominiarskiej – w przypadku ogrzewania gazem, olejem, 

5. kopia protokołów odbioru instalacji gazowej lub elektrycznej przez 

uprawnione jednostki lub osoby - w przypadku zmiany systemu 

ogrzewania związanego z montażem urządzeń grzewczych opalanych 

paliwem gazowym lub wykorzystujących energię elektryczną, 

6. kopia protokołu odbioru węzła cieplnego podpisanego przez dostawcę 

ciepła  

w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej, 

7. kopia protokołu odbioru robót montażowych kotłów olejowych  

8. Kopia protokołu odbioru pompy ciepła. 

 

 
Kętrzyn,dnia………. …………………………… 

podpis wnioskodawcy 

 

 


