
 

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 22.07.2022r. Numer umowy OS.K.XX.2022 

Imię i Nazwisko Jan Kowalski 
PESEL 01020304051 
Numer rachunku 

bankowego 
00 1111 2222 3333 4444 5555 6666 

LOKALIZACJA WYKONANEJ INWESTYCJI 

Ulica 1 Maja  
Numer domu 53 Numer lokalu - 
Gmina Gmina Godów Kod pocztowy 44-340 
Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (TAK/NIE) NIE 

CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE 

Opis zadania z opisem 

przeprowadzonych 

prac, w tym: 

wskazanie mocy 

nowego źródła ciepła, 

jego typu, producenta, 

sprawności  

Demontaż i wymiana kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy 20 kW, 

dwufunkcyjny, producent: AIOU, sprawność 107% wraz z montażem i 

niezbędnymi pracami.  

 

  

   
WYDATKI KWALIFIKOWALNE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA 

Wartość 

netto [zł] 

 

13 888,89 zł 
Wartość brutto 

[zł] 

 

13 888,89 zł 
Wartość 

podatku VAT 

[zł] 

 

0,00zł 

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 

z montażem i 

niezbędnymi 

pracami 

1 kpl. 12 000,00 zł 1 888,89 zł 13 888,89 zł 10 000,00 

       

       

TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

Data rozpoczęcia realizacji inwestycji, tj. data zawarcia umowy z 

wykonawcą [d/m/r] 
25.07.2022r.  

Data zakończenia realizacji inwestycji [d/m/r] 10.11.2022 r. 
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU ROZLICZENIA 

Protokół odbioru 

(rodzaj) 

Data wystawienia [d/m/r] 

1. Protokół odbioru 

 
10.11.2022 r. 

Przykład: wartość całkowita 20 000 zł, wartość robót z katalogu 
kwalifikowalnych (np. kocioł, wkład kominowy, zasobnik ciepłej wody, montaż – 
patrz par. 5 ust. 4 regulaminu*) brutto 15 000,00 zł = 13 888,89 zł netto – 
wydatki kwalifikowalne 

Grantobiorca jest zobowiązany potwierdzić koszt dokumentami 
zewnętrznymi np. fakturą zawierającą wykaz poszczególnych pozycji 
kosztu, protokołem, kosztorysem lub innym dokumentem 
zwierającym szczegółowy wykaz cen jednostkowych.  

Data nie może być 
wcześniejsza niż data 
zawarcia umowy 
powierzenia grantu. 
Umowa może być 
ustna i nie jest 
wymagane 
przedkładanie wersji 
papierowej do 
rozliczenia. 



 

2. Protokół złomowania starego źródła 

ciepła 
09.11.2022 r. 

Nr Faktury VAT/rachunek wraz z   

potwierdzeniem  płatności 

 

Data wystawienia 

[d/m/r] 

Data płatności 

1 FV/55/2022 10.11.2022 r. 10.11.2022 r. 
2    

…   

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

1 Kosztorys powykonawczy 
2 Gwarancja  
3 Certyfikat  
4 Fotografia 

 

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. 

 

…10.11.2022 Jan Kowalski…………. 

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. 

 

…10.11.2022 Jan Kowalski…………. 

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.  

 

…10.11.2022 Jan Kowalski…………. 

data, podpis 

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

otrzymania dofinansowania. 

 

…10.11.2022 Jan Kowalski…………. 

data, podpis 



 

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

aktualne. 

…10.11.2022 Jan Kowalski… 

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. 

…10.11.2022 Jan Kowalski…………. 

data, podpis 

 

 

. 10.11.2022...................................  ....... Jan Kowalski.......................... 

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

 

Wypełnia pracownik UG   Wypełnia pracownik UG 

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

Data weryfikacji formularza    Podpis osoby weryfikującej formularz 

[dd/mm/rrrr] 

 

 

 

 

 

 

*„par. 5 ust. 4 regulaminu 

1) demontaż starego źródła ciepła; 

2) zakup i montaż nowoczesnego źródła ciepła; 

3) zakup i montaż niezbędnej armatury: pompa wymagana do prawidłowego funkcjonowania i obiegu 

instalacji centralnego ogrzewania, zawór trój- / czwór- drożny, zawory przelotowe i zwrotne, zespół 

rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia wzbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego 

źródła ciepła, reduktor ciśnienia wody, automatyka sterująca, zasobnik ciepłej wody użytkowej jeżeli 

montowany jest kocioł dwufunkcyjny; 

4) zakup i montaż wkładu kominowego dla kotła gazowego i kotła na pellet; 

5) próby szczelności i ciśnieniowe; 

6) modernizacja wewnętrznej instalacji grzewczej celem jej dostosowania do współdziałania z nowym 

źródłem ciepła.” 

 

 

 

 



 

Protokół z demontażu lub trwałego odłączeniu nieekologicznego źródła ciepła 

i zamontowania nowego źródła ogrzewania 

 

Data odbioru: .... 10.11.2022..... r. 
1.Informacje dot. ostatecznego odbiorcy: 

nazwisko i imię właściciela: ...... Jan Kowalski......................................................................................... 

adres:.............. 1 Maja 53, 44-340 Godów ........................................................................................... 
2.Informacje dot. firmy instalacyjnej: 

nazwa firmy : .....Firma Instalacyjna ABC ..................................................................... 

adres, telefon: .... ul. Ekologiczna XX, XX-XXX Godów...................................................................... 
3.Informacje dot. wykonanej modernizacji: 
Przeprowadzono następujące prace modernizacyjne: 
• demontaż lub trwałe odłączenie od przewodu kominowego starego pieca* / kotła* / kominka* węglowego / 
na biomasę* 

Parametry starego źródła ogrzewania (jeśli możliwe do określenia): 

Wiek w latach: 10 lat 

Moc w kW: 20 kW 

Producent: EIOUE……… 

Klasa pieca wg normy PN-EN 303-5:2012 (3,4 pozaklasowy): 3 

• zainstalowano nowy  kocioł c.o./inne urządzenie grzewcze  firmy AIOU typu: gazowy dwufunkcyjny 

o mocy 20 kW*/podłączono do sieci ciepłowniczej*, 
• przekazano dokumentację techniczno-ruchową kotła c.o., karty serwisowe i gwarancyjne. 
 
Oświadczam, iż nowe źródło ciepła: 

• posiada deklarację producenta o sposobie zabezpieczenia urządzenia przed niedozwolonym spalaniem 

odpadów i korzystaniem wyłącznie z paliw opisanych w DTR, 

• urządzenie nie posiada rusztu awaryjnego lub rusztu dodatkowego oraz nie ma możliwości 

technicznych jego zamontowania,  

• spełnia warunki z rozporządzeń wykonawczymi do tzw. dyrektywy ekoprojekt1. 

 

Oświadczam, że  dotychczasowe źródło ciepła, zostało trwale odłączone w sposób uniemożliwiający jego 
użytkowanie.   
Oświadczam, że dotychczasowe źródło ciepła zostało zezłomowane - imienny dokument potwierdzający 
zezłomowanie kotła w załączeniu (jeżeli nie istnieje możliwość zezłomowania urządzenia, należy podać krótkie 
uzasadnienie). 
 
Odbiorca ostateczny  - Właściciel kotła                                                                            Firma instalacyjna 
 

…… Jan Kowalski ……..                                                                                                     ……Jan Nowak……………  

          Firma Instalacyjna ABC 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 por. zapisy Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych 

ustaw, Dz. U. z 2020 r. poz. 2127, art. 2 pkt 1c odnoszące się do standardów niskoemisyjnych 

 



 

Kosztorys powykonawczy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Odbiorca ostateczny  - Właściciel kotła                                                                            Firma instalacyjna 
 

…… Jan Kowalski ……..                                                                                                     ……Jan Nowak……………  

          Firma Instalacyjna ABC 

 

 

 

 

 

Lp.  
Pozycja j.m. ilość Koszty materiałów 

w złotych netto 

Koszty robocizny w 

złotych netto 

Razem 

1. demontaż kotła szt. 1 0,00 500,00 500,00 

2. kocioł na gaz  szt. 1 7 000,00 1 388,89 8 388,89 

3. wkład kominowy szt. 1 3 000,00 0,00 3 000,00 

4.  zasobnik ciepłej 

wody 

szt. 1 2 000,00 0,00 2 000,00 

 
razem   12 000,00 1 888,89 13 888,89 


