Załącznik nr 6 do Regulaminu Projektu
Załącznik nr 4 do Umowy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
w ramach projektu pn. „„Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych
opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych”” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
DANE GRANTOBIORCY
Numer
umowy

Data zawarcia umowy
Imię i Nazwisko
PESEL/NIP
Numer rachunku
bankowego

LOKALIZACJA WYKONANEGO ZADANIA
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miasto
Kod pocztowy
Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (TAK/NIE)
CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE
Moc zainstalowanego
Rodzaj zainstalowanego ogrzewania:
ogrzewania
Miejska sieć
Ogrzewanie
Ogrzewanie
Odnawialne
ciepłownicza
elektryczne
gazowe
źródła energii
Inne (podać
Inne (podać
Inne (podać
Ogrzewanie węglowe
jakie)
jakie)
jakie)
KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA
Wartość
Wartość
Wartość brutto
podatku VAT
netto [zł]
[zł]
[zł]
Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów netto inwestycji:
Koszty
Maksymalny limit
jednostkowe
Pozycja (opis
ustalony przez
zgodnie z
Beneficjenta
Koszty
fakturą za
projektu
Materiałów
Lp.
Koszt robocizny
Razem
wykonanie))
grantowego
(jeśli
j.m.
/ urządzeń
dotyczy)
1

2

3

4
5

Demontaż pieca / kotła
węglowego
Zakup kotła z
podajnikiem
automatycznym na
pellet jedno lub
dwufunkcyjny o mocy
do 25 [kW] wraz z
montażem i pracami
w obrębie źródła
Zakup kotła gazowego
kondensacyjnego
jedno lub
dwufunkcyjny do 25
[kW] wraz z montażem
i pracami w obrębie
źródła
Zakup wkładu
kominowego wraz
z montażem (kotły
gazowe i na pellet)
Zakup pieca
akumulacyjnego wraz
z instalacją elektryczną

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

wewnętrzną i
montażem (nie więcej
niż 6 szt. / lokal
mieszkalny) – podać
moc całkowitą
Zakup promiennika
podczerwieni wraz
z instalacją elektryczną
wewnętrzną i
montażem (nie więcej
niż 8 szt. / lokal
mieszkalny)
Zakup kotła
elektrycznego /
elektrodowego wraz z
instalacją elektryczna
wewnętrzną,
montażem i pracami w
obrębie źródła
Wykonanie instalacji
gazowej wewnętrzna
na potrzeby zasilania
źródła ciepła
Zakup i montaż
grzejnika z kompletem
zaworów (nie więcej
niż 8 szt. / lokal
mieszkalny)
Wykonanie /
modernizacja instalacji
centralnego
ogrzewania
Wykonanie
ogrzewania
podłogowego
(elektryczne oporowe
lub wodne) – nie
więcej niż 100 [m2]
Zakup instalacji
kolektorów
słonecznych z
zasobnikiem wraz z
montażem (dla kotłów
gazowych i kotłów na
pelet)
Zakup instalacji
fotowoltaicznej wraz z
montażem
Zakup pompy ciepła
powietrze-woda /
woda – woda wraz z
wykonaniem dolnego
źródła ciepła dla
centralnego
ogrzewania lub
centralnego
ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej wraz z
montażem o mocy do
20 [kW] i pracami w
obrębie źródła.
Wykonanie /
przebudowa przyłącza
gazowego

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

m2

kpl.

kW

szt.

szt.

16

Przebudowa przyłącza
elektroenergetycznego

szt.

17

Wykonanie przyłącza
ciepłowniczego

szt.

18

Zakup wymiennika
ciepła lub węzeł
podmieszania wraz z
montażem do 20 [kW] i
pracami w obrębie
źródła

szt.

Strona 2 z 4

19

Wykonanie projektu
instalacji gazowej
(instalacje
wewnętrzne)

szt.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Data rozpoczęcia realizacji inwestycji [d/m/r]
Data zakończenia realizacji inwestycji [d/m/r]
3
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU ROZLICZENIA
Audyt energetyczny
przed realizacyjny

Numer dokumentu

Data wystawienia
[d/m/r]

Zatwierdzony przez

Numer dokumentu

Data wystawienia
[d/m/r]

Zatwierdzony przez

1
2
…
Protokół likwidacji
starego
pieca/kotła/paleniska
1
2
…
Protokół odbioru
zatwierdzony przez
Grantodawcę

Numer dokumentu

Data wystawienia
[d/m/r]

Zatwierdzony przez

1
2
…
Faktura VAT/rachunek
wraz z potwierdzeniem
płatności
1
2
…
Zaświadczenie (np.
obowiązkowa opinia
kominiarska w przypadku
ogrzewania gazowego)
1
2
…
Inne dokumenty

Numer dokumentu

Data wystawinia
[d/m/r]

Zatwierdzony przez

Numer dokumentu

Data wystawienia
[d/m/r]

Zatwierdzony przez

1

Umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą wraz z ewentualnymi aneksami

2

Notatka z wyboru Wykonawcy/Wykonawców

3

Umowa na podłączenie do sieci elektroenergetycznej wraz z aneksami (jeśli dotyczy)

4

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli dotyczy)

5

Inne (wymienić):

Niniejszym oświadczam, że:
a) wydatki rozliczane niniejszym wnioskiem o płatność poniesione zostały w sposób oszczędny, tzn.
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niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów,
b) oświadczam, że żaden element Przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w zakresie, w jakim jest
zadeklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Deklaracji przystąpienia, nie był, nie jest i nie będzie
przedłożony do rozliczenia, poświadczenia, refundacji w ramach innego projektu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, innych instrumentów Unii Europejskiej, w tym
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub z innych źródeł unijnych,
ani z bezzwrotnych instrumentów międzynarodowych lub dotacji z krajowych środków publicznych. W
przypadku wcześniejszej wymiany źródła ciepła ze środków budżetu miasta Katowice, likwidacja
wykonanego systemu grzewczego objętego wsparciem, możliwa jest po upływie trwałości projektu
zawartego w umowie odrębnej, ,
c) posiadam prawo do dysponowania lokalem/nieruchomością, w której zlokalizowane jest zadanie
zgodnie oświadczeniem załączonym do wniosku o udzielenie grantu
d) zobowiązuję się do użytkowania Przedsięwzięcia niskoemisyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem,
e) zobowiązuję się do nie dokonywania nieuprawnionych modyfikacji Przedsięwzięcia
niskoemisyjnego;
f) nabyte w ramach przedsięwzięcia niskoemisyjnego urządzenia spełniają minimalny poziom
efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń nowego źródła ciepła, które zostały
określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią. Nowe źródło ciepła jest wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie
dotyczy kotłów zgazowujących) i nie posiada rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego
zamontowanie.
g) przy realizacji zadania dopełniono wszelkich wymagań formalnych wynikających z obowiązujących
przepisów prawa (m.in. zgodność z przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami
obowiązującymi w tym zakresie)
h) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Data wypełnienia formularza [dd/mm/rrrr]

Data weryfikacji formularza
[dd/mm/rrrr]

Podpis Grantobiorcy

Podpis osoby weryfikującej formularz
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