
 

 
Zał. Nr 2 do Umowy  

 

WNIOSEK 

o rozliczenie grantu dla projektu pn.: Eko Gminy – montaż instalacji OZE w dorzeczu 

rzek Barycz i Bystrzyca” 

 

Data zawarcia umowy: ………………………… 

Nr umowy: ……………………………………… 

Nazwisko, imię/nazwa grantobiorcy: 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 

Nr PESEL/NIP/REGON …………………………………….. *) 

 

I. CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA 

1. Rodzaj zamontowanej instalacji: 

1.1 Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) ………… kW, 

1.2 Pompa powietrzna c.o. ……………….. kW, 

1.3 Pompa powietrzna c.w.u. ………………. kW, 

1.4 Pompa gruntowa do c.o. oraz c.w.u. …………… kW, 

1.5 Kocioł na biomasę ……………………. kW. 

 

II. KOSZTY PONIESIONE NA REALZACJĘ ZADANIA 

..………………………………………….. zł 

 

III. WYKAZ dokumentów, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem, 

potwierdzające wykonanie całego zadania: 

 

Dla wszystkich instalacji: 
3.1.Dowód księgowy – potwierdzający wykonanie usług/robót/dostawę towaru (faktura, rachunek) na 

rzecz Grantobiorcy wraz z adnotacją (naniesioną w formie pieczęci lub odręczne) świadczącą                  

o otrzymaniu przez Grantobiorcę dofinansowania – oryginał. 

 

 

lp Wystawca faktury/nr Data 

wystawienia 

Treść faktury Kwota 

netto /zł/ 

Kwota brutto  

/ zł/ 

1.      

2.      

3.      

4.      

 Ogółem:     

 

 

Po opieczętowaniu przez tut. Organ faktury/rachunki zostaną zwrócone wnioskodawcy. 

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

3.3. Protokół  poświadczający  odbiór robót/usług  oraz  wystawiony  przez certyfikowanego instalatora 

OZE protokół montażu/podłączenia zakupionych urządzeń,  potwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  

wskazanego  przez Grantodawcę. 



3.4. Dokumenty w zakresie wyboru wykonawcy. 

  3.5. Wydruk e-maila  otrzymanego od eksperta potwierdzający spełnienie wymagań projektu w zakresie     

parametrów technicznych zainstalowanych urządzeń oraz akredytacji do uruchomienia. 

 

3.6. Oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie: 

- poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do  średnich  cen                    

i  stawek  rynkowych  i  spełniający  wymogi  uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 

- braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków 

- prawnej możliwości odzyskania podatku VAT – dotyczy tych Grantobiorców, którzy  prowadzą  

działalność  gospodarczą  na  którą  ma  wpływ  udzielone wsparcie 

3.7. Zdjęcie zamontowanej tablicy informacyjnej 

 

Dodatkowo dla instalacji fotowoltaicznych: 

3.8. Zgłoszenie na podłączenie do sieci do operatora. 

3.9. Protokół podłączenia licznika dwukierunkowego. 

3.10. Polisa ubezpieczenia nieruchomości. 

 

3.11. inne dokumenty 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

.......................……………………. 

                                                                                                             podpis Wnioskodawcy 

 

 

 
Rozliczenie należy złożyć  w  Biurze  Obsługi  Klienta  Urzędu  Miejskiego  w  Głuszycy                               

ul. Grunwaldzka 55,58-340 Głuszyca. 


