
........................................................ (miejscowość, data)

Beneficjent: Pełnomocnik (jeśli jest ustanowiony):

...................................................................
(imię i nazwisko, pełna nazwa)

...................................................................
(imię i nazwisko)

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

...................................................................
(adres)

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

...................................................................
(adres)

...................................................................
(tel. kontaktowy, e-mail)

...................................................................
(tel. kontaktowy, e-mail )

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Formularz rozliczenia 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Swarzędz na dofinansowanie likwidacji 

źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi

Zgodnie z umową Nr .................................................................................................................................
z  dnia  ..........................  przedkładam  rozliczenie  obejmujące  zestawienie  faktur  VAT/rachunków
dokumentujących koszty zrealizowanej przeze mnie inwestycji oraz wskazane w umowie dokumenty.

Zestawienie faktur VAT / rachunków:

Lp. Nr faktury VAT / rachunku Data faktury VAT / rachunku Kwota netto Kwota brutto

Powierzchnia lokalu/budynku mieszkalnego, w którym wymieniono źródło ogrzewania [m2]:...................

Numer  rachunku  bankowego,  na  który  ma  zostać  przelana  dotacja  oraz  imię,  nazwisko  i  adres
właściciela rachunku:

….....................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................

...................................................................................
(czytelny podpis Beneficjenta/Beneficjentów)
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Oświadczenie

       Niniejszym oświadczam, że koszty kwalifikowane do dofinansowania nie zostały sfinansowane w całości lub
w części z innych środków publicznych.

…..................................................................................
       (czytelny podpis Beneficjenta/Beneficjentów)

___________________________________________________________________________________
Załączniki1:

 oryginały i kopie faktur VAT/rachunków wymienionych w zestawieniu;

 dowody potwierdzające dokonanie zapłaty za faktury/rachunki wymienione w zestawieniu;

 dokumentacja  fotograficzna  potwierdzająca  zainstalowanie  dotowanego  źródła  ogrzewania  w lokalu  lub
budynku mieszkalnym, którego dotyczył wniosek;

 oryginał  i  kopia  protokołu  odbioru  końcowego  zrealizowanej  inwestycji  wraz  z oświadczeniem
o prawidłowości  wykonania  robót  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  i normami,  podpisanego  przez
uprawnionego instalatora;

 oryginał i kopia dokumentu potwierdzającego trwałe wyłączenie z eksploatacji wymienionego źródła ciepła,
którym jest imienny dokument zezłomowania – formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w art.102
ustawy z  dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (t.j.  Dz.U. z 2020 r.,  poz.  797 ze  zm.)  lub odpowiednio kartę
przekazania odpadów;

 inne  dokumenty  (np.  zestawienie  elementów  wchodzących  w  skład  całej  kwoty,  ujętej  na  fakturze
VAT/rachunku,  w     przypadku  braku  wyraźnie  określonego  zakresu  kosztu  kwalifikowanego  na  fakturze  
VAT/rachunku, potwierdzone przez wystawcę ww. dokumentów).

W przypadku wymiany źródła ogrzewania na gazowe:

 oryginał i kopia zaświadczenia potwierdzającego brak sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru budowy wewnętrznej
instalacji  gazowej z projektem, bądź ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej
wraz z dokumentacją techniczną do wglądu;

 oryginał  i  kopia  opinii  kominiarskiej  potwierdzającej  prawidłowość podłączenia  źródła  ciepła  do przewodu
kominowego;

 oryginał i kopia protokołu szczelności instalacji gazowej po wymianie źródła ciepła.

W przypadku wymiany źródła ogrzewania na paliwo stałe spełniające wymogi ekoprojektu: 

 certyfikat lub inny dokument wydany przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym
uznawaniu akredytacji, potwierdzającego spełnienie wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L.2015.193.100 ze zm.);

 oryginał  i  kopia  opinii  kominiarskiej  potwierdzającej  prawidłowość podłączenia  źródła  ciepła  do przewodu
kominowego.

1        Należy zaznaczyć właściwą kratkę poprzez wstawienie znaku „x”
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