
Załącznik nr 8 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU 

 

1. Dane Grantobiorcy: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………..………………………….; 

PESEL: ……………………………………………..…………………………………...; 

Data zawarcia umowy o powierzenie grantu: 

…………………………………………….; 

Numer rachunku bankowego: 

……………………………………………..……………... 

 

2. Lokalizacja wykonanego zadania: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Informacja o nieruchomości przed zmianą: 

a. dla pomp ciepła do c.o. i c.w.u.: …………………………………………………….. 

Powierzchnia ogrzewana lokalu (m2): ……………………………………………….. 

Rodzaj opału i roczna ilość opału używana przed zmianą: ………………………….. 

…………………………………………………………………….………………… 

Roczna ilość zużywanej ciepłej wody: ………………………………………………. 

Sposób podgrzewania wody i roczna ilość opału używana przed zmianą: …………… 

…………………………………………………………………….………………… 

b. dla pomp ciepła do c.w.u.: 

Roczna ilość zużywanej ciepłej wody: ………………………………………………. 

Sposób podgrzewania wody i roczna ilość opału używana przed zmianą: …………… 

…………………………………………………………………….………………… 

c. dla instalacji fotowoltaicznej: 

Roczna ilość energii elektrycznej zużywanej przed zmianą: 

…………………………… 
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d. dla instalacji solarnej: 

Roczna ilość zużywanej ciepłej wody: ………………………………………………. 

Sposób podgrzewania wody i roczna ilość opału używana przed zmianą: …………… 

…………………………………………………………………….………………… 

4. Charakterystyka wykonanego zadania 

Rodzaj zainstalowanego OZE: ………………………………………………………… 

Moc zainstalowanego OZE: …………………………………………………………… 

 

5. Koszty kwalifikowane poniesione na wykonanie zadania 

Wartość łączna: 

netto: …………………… brutto: …………………… podatek VAT: 

……………..…… 

 

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów inwestycji: 

Rodzaj instalacji Koszty 
materiałów 

Koszty montażu 
(jeżeli dotyczą) 

Łączne koszty Maksymalny limit 
ustalony przez 
Grantodawcę 

Pompa ciepła do 

c.w.u. i c.o. 

    

Pompa ciepła do 

c.w.u. 

    

Instalacja 

fotowoltaiczna 

    

Instalacja solarna     

 

6. Termin realizacji zadania 

Data rozpoczęcia realizacji zadania: 

……………………………………………………… 

Data zakończenia realizacji zadania: 

……………………………………………………… 

 

7. Oświadczenia 
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a. Oświadczam, że wydatki na inwestycję zostały przeze mnie poniesione w sposób 

oszczędny tj. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i 

spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

 

………………………………………… 

b. Oświadczam, że inwestycja została sfinansowana bez udziału środków zewnętrznych 

w związku z czym w tym zakresie nie wystąpi podwójne dofinansowanie. 

 

…………………………………………… 

 

c. Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania trwałości przedsięwzięcia to jest 

utrzymania instalacji w niezmienionym stanie technicznym, przez okres obejmujący 5 

lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę tj. od dnia wpływu ostatniej 

transzy dofinansowania na rzecz Grantodawcy. 

 

…………………………………………… 

 

* niepotrzebne skreślić. 

 

8. Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku: 

a. dowód księgowy – faktury/rachunki potwierdzające zakup lub zakup i montaż 

fabrycznie nowych urządzeń składających się na kompletną instalację OZE; 

b. dowód zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy) potwierdzający poniesienie 

wydatku; 

c. protokół odbioru wskazujący jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane oraz 

potwierdzający efekt ekologiczny (wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do 

Regulaminu) 

d. zgłoszenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej (w przypadku instalacji 

fotowoltaicznej). 
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...........................................................                                         .........................................................               

data, miejscowość       podpis 


