
Załącznik nr 7 do uchwały Nr …………… 

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  

z dnia ………………….. 

 
 

Data wpływu 
…………………………………….. 

Nr umowy o udzielenie grantu 
………………………………… 

 

 
WNIOSEK O PŁATNOŚĆ WZÓR (dokument składany w oryginale 

na dzienniku podawczym UM w Czechowicach-Dziedzicach). 
 
w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” dofinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Nr Umowy Powierzenie Grantu:  …………../OZE/202………. 

Grantobiorca:  

1.Wszyscy Grantobiorcy z Umowy o powierzenie   
grantu. 

2. 

….. 

PESEL:  

1. 
  

2. 

……………………….   

Numer rachunku bankowego : ………………… 

Lokalizacja zrealizowanej inwestycji: …………………. 

Czy na nieruchomości jest prowadzona 
działalność gospodarcza 

    TAK  /  NIE 
Niepotrzebne skreślić 

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI PRZED ZMIANĄ: 

Powierzchnia użytkowa lokalu (m2) :   ……………………………… 

CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE: 

Rodzaj zainstalowanej instalacji OZE: 
Zaznaczyć właściwe □ Instalacja fotowoltaiczna 

□ Instalacja solarna 

□ Pompa powietrzna do c.o i c.w.u. 

□ Pompa powietrzna do c.w.u. 

□ Pompa gruntowa do c.o. i c.w.u. 

□ Kocioł na biomasę do c.o. i c.w.u. 



Moc zainstalowanej pompy ciepła: 
 
 
………………. 

Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej: 
3,70 
Moc wynikająca z ilości zamontowanych paneli i 
ich mocy zgodnie z kosztorysem lub protokołem 
odbioru np.: 
10 szt x 370 V = 3,70 kWp 
 
 

Moc zainstalowanej  instalacji solarnej: 
 
………………. 

Moc zainstalowanego kotła na biomasę: 
 
……………….. 

 

KOSZTY PONIESIONE NA WYKONANE INWESTYCJI: 

Koszt zainstalowanej 
instalacji OZE : 

Wartość netto 
zainstalowanej 
instalacji [zł] 

Wartość kosztów kwalifikowanych 
zainstalowanej instalacji [zł] 
obliczona. w odniesieniu do 

instalacji określonej w umowie 
o powierzenie grantu 

Instalacja fotowoltaiczna: 
16500,00 

- dotyczy zainstalowanej 
instalacji o mocy 3,7 kW 

 14983,78 
- dotyczy instalacji o mocy 3,36 kW  

z Umowy 
Obliczenie: 

((16500,00/3,7)*3,36)=14983,78 

Instalacja solarna: …………..    

Pompa ciepła powietrzna do 
c.w.u. 

 ……………   

Pompa ciepła powietrzna do 
c.o. wraz z c.w.u. 

 …………   

Pompa ciepła gruntowa do c.o. 
wraz z c.w.u. 

…………….    

Kocioł na biomasę   …………….   

Sumaryczna wartość 
kosztów inwestycji : 

……………    

TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI : 

Data rozpoczęcia montażu: 
Data rozpoczęcia pierwszej z instalacji 

[dd/mm/rrrr] 
…………………….  

Data zakończenia montażu: 
Data zakończenia ostatniej z instalacji 

[dd/mm/rrrr] 
…………………….  

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKIEM:  

Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 



1. Dowód księgowy – faktury/rachunki  potwierdzające zakup/montaż fabrycznie nowych urządzeń 
składających się na kompletną mikroinstalację OZE. 

2. Dowód zapłaty dowodu księgowego (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy).  

3. Kosztorys powykonawczy. Kosztorys nie jest wymagany jeśli protokół odbioru wskazuje jakie elementy 
rozliczeniowe zostały wykonane (powinien on zawierać informacje w zakresie wartości oraz ilości 
wykonania danego elementu rozliczeniowego). 

4. Protokół poświadczający odbiór robót/usług podpisany przez Grantobiorcę i instalatora z uprawnieniami 
do montażu wykonanej instalacji OZE oraz potwierdzający efekt ekologiczny. 

5. Aneksy do Umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą mikroinstalacji OZE, jeżeli zostały 
zawarte. 
 

6. Zgłoszenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji fotowoltaicznej  wykonane 
przez Wykonawcę mikroinstalacji OZE lub Grantobiorcę. 

Wypełnić i podpisać Oświadczenia Grantobiorcy z kolejnej strony oraz złożyć w oryginale z 
Wnioskiem o płatność. 
 
 
 
 

…………………………………..                                              .……………………………. 
Data wypełnienia formularza                                                     Podpis/y Grantobiorcy 
               [dd/mm/rrrr] 

 
 
 
 
 

…………………………………                                              …………………………………… 
Data weryfikacji formularza                                            Podpis osoby weryfikującej formularz 
               [dd/mm/rrrr] 



 

OŚWIADCZENIA WZÓR 
 
 
Niniejszym oświadczam/y, że w związku z realizacją Umowy o Powierzenie Grantu 

nr ………………………….. zawartą w ramach Projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez 

zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” 

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020: 

 

1. Poniesione wydatki zostały dokonane w sposób oszczędny tzn. niezawyżony w stosunku do 

średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych 

nakładów. 

2. Żadne ze wskazanych wydatków na instalacje nie podlegają, nie podlegały w przeszłości oraz nie 

będą w przyszłości przedłożone do rozliczenia jakichkolwiek innych projektów finansowanych 

z innych zewnętrznych ł źródeł finansowania. 

3. Zgodnie z art.207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., 

poz. 1240) nie podlegam/y wykluczeniu z prawa otrzymania dofinansowania. 

4. Nie prowadzę/prowadzimy działalności gospodarczej1. 

5. Nie posiadam/y prawnej ani faktycznej możliwości odzyskania podatku VAT. 

6. Posiadam/y prawo do dysponowania nieruchomością objętą realizacją inwestycji. 

7. Zachowam/y trwałość projektu zgodnie z Umową o Powierzenie Grantu. 

8. Jestem/śmy świadomy odpowiedzialności prawnej leżącej po stronie Grantobiorcy za stan 

konstrukcji będącej częścią dysponowanej przez Grantobiorcę nieruchomości  na której 

zamontowano  instalacje OZE/ dach budynku mieszkalnego, niemieszkalnego, wiaty, budynek 

gospodarczy inne - właściwe podkreślić/. 

 

Będąc świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych informacji 

oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane 

zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności. 

 

 

 

 

…………………………………..                                              .……………………………. 
                   Data                                                   Podpis/y Grantobiorcy 
               [dd/mm/rrrr] 

                                                                 
1 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Grantobiorcę należy wykreślić punkt i złożyć 
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką 
otrzymał Grantobiorca w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych. 


