
 

Załącznik 7 do Regulaminu 

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU 

W ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych  

na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego”, 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 

DANE GRANTOBIORCY 

Data wpływu wniosku 

(wypełnia Grantodawca) 

 Numer 

umowy  

 

Imię i Nazwisko 

 

 

PESEL 

 

 

Numer rachunku 

bankowego Grantobiorcy 

 

LOKALIZACJA WYKONANEGO ZADANIA 

Ulica   
Numer domu  Numer lokalu  
Miasto  Kod pocztowy  

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZED ZMIANĄ 

Powierzchnia ogrzewana 

lokalu [m2] 

 

ilość roczna opału zużywana przed zmianą: 

węgla [ton]  drewna/biomasy/inne.............. 

[ton/m3/........] 

 

CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE 

 Rodzaj (zaznaczyć właściwe X) Moc (kW) 

Miejska sieć ciepłownicza   

Kocioł gazowy   

Kocioł na pelet   

Pompa ciepła   

KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA 

Wartość netto 

[zł] 

 Wartość 

brutto [zł] 

 Wartość 

podatku VAT 

[zł] 

 

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji: 

Lp. Pozycja 

Koszty jednostkowe zł netto 

 

j.m. (np. 

komplet)  

Koszty materiałów  Koszt 

robocizny 

Razem 

1 Kocioł gazowy 

kondensacyjny 

    



2 Instalacja kotła na 

pelet  

    

3 Instalacja węzła 

cieplnego 

    

4 Instalacja pompy 

ciepła 

    

TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

Data rozpoczęcia realizacji zadania, tj. data podpisania umowy z 

Wykonawcą [dd/mm/rrrr] 

 

Data zakończenia realizacji zadania, tj. data podpisania protokołu 

odbioru [dd/mm/rrrr] 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU ROZLICZENIA: 

1 Faktury z potwierdzeniem przelewu 

 Nr faktury Data wystawienia Data płatności 

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

 Pozostałe załączniki Data dokumentu [dd/mm/rrrr] 

2 
Protokół odbioru (załącznik nr 4 do Regulaminu) z 

oświadczeniem dot. redukcji emisji zanieczyszczeń 
 

3 

Protokół z demontażu lub trwałego odłączeniu 

nieekologicznego źródła ciepła i zamontowania nowego 

źródła ogrzewania (Załącznik nr 9 do Regulaminu) 

 

Dokumenty Zaznaczyć X jeśli 

załączono 

4 Opinia kominiarska (jeśli jest wymagana)  

5 Kosztorys powykonawczy  

6 Protokół z testów i pomiarów  

7 Protokół rozruchu instalacji   

8 Umowa z wykonawcą  

9 Oświadczenie dotyczące trwałości projektu  

10 Oświadczenie o poniesieniu wydatków w sposób oszczędny  

11 Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania  

12 Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowania  

13  Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością   

14 Oświadczenie o działalności gospodarczej  

15 
Inne: (proszę wpisać) 

 
 

   

   

   

 

Data złożenia wniosku 

[dd/mm/rrrr]  
 

Podpis 

Grantobiorcy 
 

Data weryfikacji 

wniosku [dd/mm/rrrr]

  

 

Podpis osoby 

weryfikujące

j wniosek 

Grantodawca 

 

 



 

 

Załącznik 1 

do wniosku o wypłatę Grantu 

 

Oświadczenie dotyczące trwałości projektu 

 

Ja niżej podpisany(a) zobowiązuje się do zapewnienia trwałości projektu w postaci poprzez 

zapewnienie poprawnej pracy instalacji objętej projektem i utrzymania jej w niezmienionym stanie 

technicznym. Jak również zobowiązuję się do niezmieniania miejsca lokalizacji instalacji i jej 

przeznaczenia przez okres trwałości projektu tj. 5-ciu lat od daty ostatniej płatności ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego na rzecz Grantodawcy. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Data i podpis Grantobiorcy 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 

do wniosku o wypłatę Grantu 

 

 Oświadczenie o poniesieniu wydatków w sposób oszczędny  

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że wydatki na realizację przedsięwzięcia ponosiłem/poniosłam 

w sposób celowy, racjonalny i oszczędny, tzn. nie zawyżony w stosunku do średnich cen i stawek 

rynkowych. Przed wyborem wykonawcy dokonałem/-am także rozeznania rynku, wybierając 

najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi uzyskiwania najlepszych efektów do poniesionych 

nakładów – na potwierdzenie posiadam stosowną dokumentację (zebrane oferty). 

 

 

 

………………………………………….. 

Data i podpis Grantobiorcy 

 

 

  



 

Załącznik 3 

do wniosku o wypłatę Grantu 

 

Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania  

 

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że w ramach wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do 

dofinansowania w ramach umowy powierzenia Grantu nie doszło do naruszenia zakazu podwójnego 

finansowania wydatków. 

 

 

………………………………………….. 

Data i podpis Grantobiorcy 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4 

do wniosku o wypłatę Grantu 

 

Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania dofinansowania  

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu projektu „Wymiana źródeł 

ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego” oraz przepisy prawa 

nie jestem wykluczony(a) z możliwości otrzymania dofinansowania. 

 

 

 

………………………………………….. 

Data i podpis Grantobiorcy 

 

  



Załącznik 5 

do wniosku o wypłatę Grantu 

 

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością  

 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że moje prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby 

realizacji Projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta 

Wodzisławia Śląskiego” i w okresie trwałości jest aktualne. 

 

 

………………………………………….. 

Data i podpis Grantobiorcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 6 

do wniosku o wypłatę Grantu 

 

 

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w budynku, w którym wykonana została instalacja w ramach 

Projektu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Wodzisławia 

Śląskiego”, nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza. W przypadku 

rejestracji/rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej, energia cieplna 

wyprodukowana z instalacji objętej projektem będzie wykorzystywana wyłącznie do celów 

mieszkaniowych, a nie do celów prowadzonej działalności. 

 

 

 

………………………………………….. 

Data i podpis Grantobiorcy 

 


