
Załącznik nr 5 do Regulaminu o udzielenie dotacji 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
al. Mickiewicza 10 
28-100 Busko-Zdrój 

 
 
 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ 

Udzielonej w 2022 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie 

Gminy Busko - Zdrój 

 
 

Miejscowość…………………………………..data wypełnienia wniosku ……………………………………. 
 
 

Zwracam się z prośbą o refundację dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemu grzewczego                     

w oparciu o zawartą umowę numer ………………………………… z dnia ………………………………..  

 
DANE WNIOSKODAWCY 
 

imię i nazwisko/nazwa 
 
………………………………………………………………….…………………………………………………. 

dokument tożsamości 
………………………………………. 

numer dokumentu 
…………………………………. 

wydany przez 
……………………………… 

Adres zamieszkania 

miejscowość  
……………………………………..…… 

ulica 
……………………….…………… 

numer budynku/lokalu 
……………………………….. 

kod pocztowy 
………………………………………….. 

numer telefonu kontaktowego 
…………………………………..... 

e-mail 
………………………………. 

numer konta bankowego/nazwa banku 
……………………………………….……………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji (wypełnić, w przypadku gdy inny niż adres zamieszkania) 

miejscowość  
 
………………………………………………………..… 

Ulica 
 
…………………………………………….…………… 

kod pocztowy 
………………………………………………………….. 

numer budynku/lokalu 
………………………………..……………………….. 

 
WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ROZLICZENIA DOTACJI, które należy złożyć  
w sytuacji przyznania dotacji, po zrealizowaniu zadania zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej 
(kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, oryginały należy przedłożyć do wglądu w celu 
uwierzytelnienia przez obsługujących system dotacji). 
 

1. Faktura lub rachunek potwierdzający zakup lub zakup i montaż nowego urządzenia będącego 
źródłem ciepła wystawiony na wnioskodawcę, 
 

2. Faktura lub rachunek za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, wystawiony na Beneficjenta  
(w przypadku ubiegania się o dofinasowania do wykonania przyłącza), 

 



3. Protokół odbioru instalacji nowego systemu grzewczego sporządzony pomiędzy uprawionym 
wykonawcą/instalatorem a Beneficjentem, 
 

4. Protokół demontażu istniejącego systemu grzewczego sporządzony pomiędzy 
instalatorem/wykonawcą a Beneficjentem lub dokument potwierdzający samodzielne 
odłączenie i demontaż istniejącego systemu grzewczego na paliwo stałe na terenie danej 
nieruchomości, uniemożliwiający ponowne podłączenie, sporządzony i podpisany przez 
Beneficjenta.  
 

5. Dokumenty wskazujące klasę efektywności energetycznej nowego systemu grzewczego: 
a) w przypadku systemu grzewczego zasilanego paliwem stałym  – peletem lub biomasą w 

formie drewna kawałkowego (kocioł zgazowujący drewno),  dokumenty potwierdzające 

spełnienie klasy minimum A+, dotyczące ekoprojektu (ecodesignu),  

b) b) w przypadku kotłów na paliwo gazowe lub zasilane olejem opałowym dokumenty 

potwierdzające klasę efektywności energetycznej minimum A,  

c) w przypadku pomp ciepła dokumenty potwierdzające klasę efektywności energetycznej 

minimum A+. 

 

6. Dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z eksploatacji wymienianego kotła / pieca – 
zezłomowanie kotła 
 

7. Dokumentację fotograficzną systemu grzewczego po wymianie.  
 
UWAGA! Dokumenty przedłożone do rozliczenia po wykonaniu zadania, które nie spełnią ww. 
wymagań nie zostaną przyjęte.    

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
             /podpis wnioskodawcy/ 

 
 
 
 
 

 


