
Załącznik nr 4 do regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w 

budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn. "Zapora antysmogowa - walka ze smogiem w Gminie Godów" 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

w ramach projektu pn. „Zapora antysmogowa – walka ze smogiem w Gminie Godów” dofinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

DANE GRANTOBIORCY 

Data zawarcia umowy  Numer umowy  

Imię i Nazwisko  

PESEL  

Numer rachunku 

bankowego 

 

LOKALIZACJA WYKONANEJ INWESTYCJI 

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

Gmina  Kod pocztowy  

Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (TAK/NIE)  

CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE 

Opis zadania z opisem 

przeprowadzonych 

prac, w tym: 

wskazanie mocy 

nowego źródła ciepła, 

jego typu, producenta, 

sprawności  

 

WYDATKI KWALIFIKOWALNE 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 Maksymalny limit 

zgodnie z 

regulaminem  

 

 

j.m. 

 

Koszty 

materiałów 

 

Koszt robocizny 

 

Razem 

1 kocioł na gaz  szt.     

2 kocioł na 

biomasę  

szt.     

3 powietrzna 

pompa ciepła 

szt.     

TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

Data rozpoczęcia realizacji inwestycji, tj. data zawarcia umowy z 

wykonawcą [d/m/r] 

 

Data zakończenia realizacji inwestycji [d/m/r]  

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU ROZLICZENIA 

Protokół odbioru 

(rodzaj) 

Data wystawienia [d/m/r] 

1. Protokół odbioru 

 
 

2. Protokół złomowania starego źródła 

ciepła 

 



Nr Faktury VAT/rachunek wraz z   

potwierdzeniem  płatności 

 

Data wystawienia 

[d/m/r] 

Data płatności 

1   

2   

…   

Inne załączniki  (zgodnie z regulaminem § 5 pkt 7 np. certyfikat, gwarancja, fotografia) 

1  

2  

3  

4  

 

OŚWIADCZENIA 

1.  
Ja niżej podpisany/podpisana zobowiązuje się do zapewnienia trwałości projektu poprzez utrzymanie 

Inwestycji objętej Grantem w niezmienionym stanie technicznym. Oznacza to brak możliwości 

modyfikacji technicznej Inwestycji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od daty ostatniej płatności 

ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na rzecz Gminy Godów, za wyjątkiem 

niezbędnych prac naprawczych i/lub konserwacyjnych. 

 

………………………………. 

data, podpis
 

2.  
Ja niżej podpisany/podpisana 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/dokonałam 

także rozeznania rynku wybierając najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi uzyskiwania 

najlepszych efektów do poniesionych nakładów. 

 

………………………………. 

data, podpis 

3.  
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa  

w umowie powierzenia Grantu, nie uzyskałem/uzyskałam dofinansowania  

z Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Godów na lata 2021-2022. Jednocześnie 

oświadczam, że nie uzyskałem/nie uzyskałam jakichkolwiek środków krajowych jak i zagranicznych 

na wydatki objęte projektem w części sfinansowanej grantem oraz nie będę się starał/starała o takie 

dofinansowanie w przyszłości.  

 

………………………………. 

data, podpis 

4.  
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że nie jestem wykluczony/wykluczona z możliwości 

otrzymania dofinansowania. 

 

………………………………. 

data, podpis 

5.  Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że moje prawo do dysponowania nieruchomością jest 

aktualne. 

 

………………………………. 



data, podpis 

6.  Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że w budynku, w którym wykonana została instalacja w 

ramach projektu „Zapora antysmogowa – walka ze smogiem w Gminie Godów” 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, podpis 

 

 

.................................................................  ............................................................... 

Data wypełnienia formularza [dd/mm/rrrr]                           Podpis grantobiorcy 

 

 

..................................................................... ................................................................ 

Data weryfikacji formularza    Podpis osoby weryfikującej formularz 

[dd/mm/rrrr] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


