
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 

poprawę jakości powietrza 
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Załączniki: 

1) oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające trwałą likwidację starego źródła ciepła na paliwo stałe 

oraz oświadczenie wnioskodawcy, że źródło ciepła objęte dotacją celową jest podstawowym 

źródłem ciepła w budynku. Do oświadczenia należy dołączyć  zdjecie wnętrza kotłowni z nowym 

źródłem ciepła i zdjęcie tabliczki znamionowej nowego kotła. Zdjęcia muszą być z datownikiem 

pozwalającym ustalić datę ich wykonania. 

2) faktury, rachunki świadczące o poniesionych kosztach wystawione na Wnioskodawcę 

z wyodrębnioną wartością netto dla każdej pozycji i dla wartości całkowitej, a w przypadku braku 



wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy 

dodatkowo dołączyć odrębne zestawienie  z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład 

całej kwoty, ujętej na fakturze VAT bądź rachunku, 

3) dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego kotła opalanego paliwem (przyjęcie do 

punktu złomu), 

4) umowę z dostawcą medium grzewczego (dotyczy kotłów gazowych) dla Wnioskodawców, którzy 

podłączyli nieruchomość do sieci gazowej po dniu złożenia wniosku, 

5) protokół odbioru wystawiony przez wykonawcę realizującego zadanie zaakceptowany przez 

Wnioskodawcę, 

6) zaświadczenie wydane przez kominiarza lub osobę uprawnioną zgodnie z art. 62 ust. 6 ustawy 

z dnia 9 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmiananmi), o poprawności 

wykonania wentylacji oraz kanału spalinowego w pomieszczeniach gdzie będą montowane nowe 

źródła ciepła (kotły na paliwo stałe, kotły na gaz), 

7) w przypadku kotła opalanego paliwem stałym: 

a) certyfikat/ zaświadczenie/ sprawozdanie/ świadectwo energetyczno - emisyjne wystawione przez 

jednostkę akredytowaną przez PCA, lub inne jednostki akredytujące w Europie, będącej 

sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji, 

potwierdzającego spełnienie przez nowe źródło na paliwo stałe lub biomasę standard emisyjny 

zgodny z 5 klasą, pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów 

zawartych w normie PN EN 303-5:2012 (data potwierdzenia zgodności z normą nie może być 

wcześniejsza niż 5 lat od daty podpisania umowy, 

b) dokument od producenta potwierdzający nominalną sprawność przemiany energetycznej co 

najmniej 85% i potwierdzający sprawność wymaganą dla klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwem 

stałym, 

c)  dokument od producenta potwierdzający, że kocioł jest  wyposażony w automatyczny podajnik 

paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie ma możliwości montażu dodatkowego rusztu 

awaryjnego ani elementów um 


