Wniosek o płatność w PP Czyste Powietrze 6.0 - 210623

Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Nr sprawy
Nr wniosku

1.

Data złożenia wniosku
3.

2.

Złożenie wniosku

Korekta wniosku

Wersja formularza: 6.0.0
Obowiązuje o d dnia: …………

Wniosek
o płatność w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”

A. INFORMACJE OGÓLNE
Dane Beneficjenta
Nazwisko

A.1

Imię

A.2

Telefon kontaktowy

A.3

e-mail

A.4

PESEL

A.5

Informacje o umowie
Forma dofinansowania i rodzaj beneficjenta
Posiadam umowę o dofinansowanie
A.7 (widoczne gdy dotacja)

A.6 Dotacja - PODSTAWOWY poziom dofinansowania
Nie posiadam jeszcze umowy (zawarcie umowy nie zostało potwierdzone)
A.8 (widoczne gdy dotacja)

Numer umowy o dofinansowanie, której dotyczy wniosek (dla dotacja
A.7 i dotacja na częściową….)
Adres budynku/lokalu mieszkalnego, w którym realizowane jest
przedsięwzięcie (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, którego
dotyczy niniejszy wniosek o płatność) (dla dotacja i A.8)
Nazwa wfośigw właściwego ze względu na usytuowanie budynku

A.9
A.10 WFOŚiGW w ……..

% powierzchni całkowitej wykorzystywanej na prowadzenie działalności
gospodarczej (zgodnie z umową o dofinansowanie)

A.11

Oświadczam, że od daty złożenia wniosku o dofinansowanie nie dokonałem zbycia budynku/lokalu mieszkalnego objętego
dofinansowaniem.
A.12

B. INFORMACJE O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
B.1. OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu
B.1.1
księgowego) (widoczne gdy dotacja)
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia (data złożenia wniosku o dofinansowanie w banku uczestniczącym we
wdrażaniu Programu) (widoczne gdy dotacja na częściową..)
Wniosek o płatność (widoczne gdy dotacja, gdy
Przedsięwzięcie zostało zakończone (wniosek
dotacja na częściową może być tylko pierwszy)
końcowy) (widoczne gdy dotacja, gdy dotacja na
pierwszy
B.1.3 częściową może być tylko końcowy)
B.1.2
Data zakończenia przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego
B.1.4
lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) (dotyczy wniosku końcowego)
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B.2. LIKWIDACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA PALIWO STAŁE (dotyczy pierwszego wniosku o płatność)
W ramach zakresu rzeczowego umowy o dofinansowanie przewidziano zlikwidowanie
TAK
źródeł ciepła na paliwo stałe
B.2.1
Łączna liczba zlikwidowanych źródeł ciepła na paliwo stałe (dokument potwierdzający likwidację wszystkich źródeł
wskazanych we wniosku o dofinansowanie wymagany jako załącznik do wniosku o płatność) (jeśli likwidowane są
źródła ciepła)

NIE
B.2.2
B.2.3

B.3. DOKUMENTY ZAKUPU POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ ZAKRESU RZECZOWEGO
Przez dokumenty zakupu rozumiane są faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe, potwierdzające nabycie materiałów, urządzeń lub
usług. Należy wprowadzić kolejno wymagane dane rozliczanych dokumentów zakupu potwierdzających realizację zakresu rzeczowego
objętego niniejszym wnioskiem.
(widoczne gdy dotacja) Uwaga: do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 2 albo 2a do Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze (zwanego dalej Programem), poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, a także
nie wcześniej niż data wskazana w ogłoszeniu o zmianie Programu. W szczególności warunkiem kwalifikowalności kosztów jest spełnienie
wymagań technicznych wskazanych w załączniku nr 2 albo 2a do Programu.
(widoczne gdy dotacja na częściową…) Uwaga: do dofinansowania kwalifikują się koszty zgodne z załącznikiem nr 2 albo 2a do Programu
Priorytetowego Czyste Powietrze (zwanego dalej Programem), poniesione po złożeniu w banku uczestniczącego we wdrażaniu Programu
wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu. W szczególności warunkiem kwalifikowalności kosztów jest
spełnienie wymagań technicznych wskazanych w załączniku nr 2 albo 2a do Programu.
Należy wykazać dokumenty zakupu potwierdzające faktyczne poniesienie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków
własnych oraz ze środków kredytu bankowego. Pozostałe dokumenty zakupu opłacone z kredytu, potwierdzające poniesienie kosztów na cele
zgodne z Programem, beneficjent zobowiązany jest przechowywać na potrzeby ewentualnej kontroli, do zakończenia okresu trwałości.

Uwaga: dokumenty zakupu muszą być wystawione imiennie na Beneficjenta lub wspólnie na Beneficjenta i jego małżonka.
(widoczne gdy dotacja) Uwaga: w przypadku przedstawienia do rozliczenia kosztów należących do danej kategorii kosztów kwalifikowanych,
w ramach jednego wniosku o płatność należy wykazać WSZYSTKIE dokumenty zakupu w ramach tej kategorii. Zgłoszenie ich do rozliczenia w
późniejszym wniosku spowoduje, że nie zostaną one zaliczone do kosztów kwalifikowanych.
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(widoczne, jeśli wymiana źródła ciepła) Kategoria kosztów kwalifikowanych
L.p.

Nazwa wystawcy dokumentu/
NIP wystawcy dokumentu

Numer faktury/ innego
równoważnego
dokumentu księgowego

B.3.2

B.3.3

B.3.1
Kocioł gazowy kondensacyjny
Data wystawienia
Kwota brutto kosztu
dokumentu
kwalifikowanego z
dokumentu zakupu
[zł]
B.3.4
B.3.5

Status dokumentu (widoczne dla dotacji)

1.

B.3.6/B.3.6a
Opłacony

2.

Opłacony

Nieopłacony lub
opłacony w części
Nieopłacony lub
opłacony w części

Dodaj nową kategorię kosztów (wyświetla tabelę poniżej, widoczne, jeśli wymiana źródła ciepła)
B.3.7

(widoczne, jeśli brak wymiany źródła ciepła, lub wymiana źródła ciepła wraz z zaznaczonym polem B.3.7)
Kategoria kosztów kwalifikowanych
L.p.

Nazwa wystawcy dokumentu/
NIP wystawcy dokumentu

Numer faktury/ innego
równoważnego
dokumentu księgowego

B.3.9

B.3.10

B.3.8
Stolarka okienna
Data wystawienia
Kwota brutto kosztu
dokumentu
kwalifikowanego z
dokumentu zakupu
[zł]
B.3.11
B.3.12

1.
2.

…

Status dokumentu (widoczne dla dotacji)

B.3.13/B.3.13a
Opłacony
Opłacony

Nieopłacony lub
opłacony w części
Nieopłacony lub
opłacony w części

Dodaj nową kategorię kosztów
B.3.14 (zaznaczenie dodaje nową tabelę z kategorią)
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B.4. KOSZTY KWALIFIKOWANE, DOTACJA
Uwaga: kwota dotacji wyliczana jest odpowiednio wg Załącznika 2 lub 2a do Programu.

B.4.1 W zakresie: Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja (poszczególne wiersze tabeli wyświetlane tylko, jeśli
rozliczana jest dana kategoria kosztów kwalifikowanych)
Koszty kwalifikowane

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

Kwota kosztów
kwalifikowanych wg
wprowadzonych
dokumentów zakupu
B.4.1.1a.

Wyliczona kwota
dotacji (wg
załącznika 2/2a do
Programu)
B.4.1.1b.

Pompa ciepła powietrze/woda

B.4.1.2a.

B.4.1.2b.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności
energetycznej
Pompa ciepła powietrze/powietrze

B.4.1.3a.

B.4.1.3b.

B.4.1.4a.

B.4.1.4b.

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

B.4.1.5a.

B.4.1.5b.

Kocioł gazowy kondensacyjny

B.4.1.6a.

B.4.1.6b.

Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy
kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)
Kocioł olejowy kondensacyjny

B.4.1.7a.

B.4.1.7b.

B.4.1.8a.

B.4.1.8b.

Kocioł na węgiel

B.4.1.9a.

B.4.1.9b.

Kocioł zgazowujący drewno

B.4.1.10a.

B.4.1.10b.

Kocioł na pellet drzewny

B.4.1.11a.

B.4.1.11b.

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

B.4.1.12a.

B.4.1.12b.

Ogrzewanie elektryczne

B.4.1.13a.

B.4.1.13b.

Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja ciepłej wody użytkowej

B.4.1.14a.

B.4.1.14b.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

B.4.1.15a.

B.4.1.15b.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

B.4.1.16a.

B.4.1.16b.

B.4.1.17a.

B.4.1.17b.

Suma

B.4.2 W zakresie: Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa (poszczególne wiersze tabeli
wyświetlane tylko, jeśli rozliczana jest dana kategoria kosztów kwalifikowanych)
Koszty kwalifikowane

Liczba m2 przegród
(dotyczy
wprowadzonych
dokumentów zakupu)

Kwota kosztów
kwalifikowanych wg
wprowadzonych
dokumentów
zakupu
B.4.2.1b.

Kwota
kosztu/m2

Wyliczona kwota
dotacji (wg
załącznika 2/ 2a
do Programu)

Ocieplenie przegród budowlanych
łącznie
Dach/stropodach/strop pod
nieogrzewanym poddaszem
Ściany zewnętrzne/przegrody
pionowe
Podłoga na gruncie/strop nad
piwnicą
Stolarka okienna

B.4.2.1a.

B.4.2.1c.

B.4.2.1d.

B.4.2.2a.

B.4.2.2b.

B.4.2.2c.

B.4.2.2d.

Stolarka drzwiowa

B.4.2.3a.

B.4.2.3b.

B.4.2.3c.

B.4.2.3d.

B.4.2.1e
B.4.2.1f
B.4.2.1g

Suma

B.4.2.4b

B.4.2.4d
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B.4.3 W zakresie: Dokumentacja (poszczególne wiersze tabeli wyświetlane tylko, jeśli rozliczana jest dana kategoria
kosztów kwalifikowanych)
Koszt kwalifikowany

Audyt energetyczny
Uwaga: Warunkiem kwalifikacji tego kosztu jest wykonanie ocieplenia
przegród budowlanych
Dokumentacja projektowa
Ekspertyzy
Suma

B.4.3.5.

B.4.3.6.

Kwota kosztów
kwalifikowanych wg
wprowadzonych
dokumentów zakupu
B.4.3.1a.

Wyliczona kwota
dotacji
(wg załącznika 2/2a
do Programu)
B.4.3.1b.

B.4.3.2a.

B.4.3.2b.

B.4.3.3a.

B.4.3.3b.

B.4.3.4a

B.4.3.4b

Oświadczam, że zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu został zrealizowany w ramach realizacji
przedsięwzięcia. (jeśli audyt energetyczny oraz wniosek końcowy)
Oświadczam, że zakres prac dla wybranego wariantu wynikającego z audytu został zrealizowany w ramach realizacji
przedsięwzięcia lub zostanie zrealizowany nie później niż do jego zakończenia. (jeśli audyt energetyczny oraz wniosek nie jest
końcowy)
Oświadczam, że prace będące przedmiotem dokumentacji projektowej, zostaną zrealizowane nie później, niż do dnia
zakończenia realizacji przedsięwzięcia. (jeśli dokumentacja projektowa oraz wniosek nie jest końcowy)
Oświadczam, że prace będące przedmiotem dokumentacji projektowej, zostały zrealizowane w ramach przedsięwzięcia. (jeśli
dokumentacja projektowa oraz wniosek jest końcowy)

B.5. INFORMACJA O REALIZACJI PRAC SIŁAMI WŁASNYMI (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii
obejmującej: instalację co/cwu, mikroinstalację FV, wentylację mechaniczną …, ocieplenie ścian, wymianę okien lub wymianę drzwi)
Zrealizowane prace w całości lub części, wykonywane były siłami własnymi Beneficjenta.

NIE
B.5.1

TAK
B.5.2

Uwaga: w przypadku realizacji prac siłami własnymi, wypłata dotacji po złożeniu końcowego wniosku o płatność będzie poprzedzona
kontrolą podczas wizytacji końcowej (nie dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej). Celem kontroli jest potwierdzenie zgodnej z umową
realizacji przedsięwzięcia, a także prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz
wnioskach o płatność. (jeśli TAK)
Kategoria kosztów, której dotyczą prace wykonane siłami własnymi: (jeśli TAK)
Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej (jeśli jest rozliczana)
B.5.3
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (jeśli jest rozliczana)
B.5.4
Ocieplenie przegród budowlanych łącznie (jeśli jest rozliczana)
B.5.5
Stolarka okienna (jeśli jest rozliczana)
B.5.6
Stolarka drzwiowa (jeśli jest rozliczana)
B.5.7
Mikroinstalacja fotowoltaiczna (jeśli jest rozliczana)
B.5.8

C. ROZLICZENIE FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Łączna kwota dotacji zgodnie z umową o dofinansowanie

C.1
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UMOWA DOTYCZY DOTACJI (jeśli w polu A.6 – dotacja oraz gdy wniosek nie jest pierwszy)
Suma dotacji wnioskowanej lub rozliczonej w ramach wcześniejszych wniosków o
C.2
płatność dotyczących umowy

UMOWA DOTYCZY DOTACJI NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU (jeśli w polu A.6 - dotacja na częściową …)
Kwota kredytu wypłaconego przez bank na cele zgodne z Programem
C.3
Kwota kredytu wykorzystanego przez Beneficjenta na cele zgodne z Programem
(mniejsza bądź równa kwocie w C.3)
C.5

C.4

Oświadczam, że kredyt w wysokości wskazanej w polu C.4 został wykorzystany min w 95% na koszty kwalifikowane
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, a nadwyżkę (różnicę między polem C.3 i C.4) niewykorzystaną przeze
mnie zgodnie z przeznaczeniem, zwróciłem/zobowiązuję się do jej niezwłocznego zwrotu do banku, który udzielił
kredytu na przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem na podstawie umowy wskazanej w polu A.9.

Kwota kredytu wykorzystanego przez Beneficjenta na koszty kwalifikowane

C.6

Suma dotacji wynikająca z kategorii kosztów kwalifikowanych rozliczanych w tym
wniosku o płatność

C.7

Wnioskowana kwota dotacji do wypłaty w ramach wniosku
Uwaga: w wysokości kwoty uwzględniono obniżenie z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej (jeśli dotyczy zgodnie ze wskazaniem w polu A.11)

C.8

D. INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DO WYPŁATY DOFINANSOWANIA
D.1 UMOWA DOTYCZY DOTACJI (jeśli umowa dotacji)
Uwaga: Wypłata kwot dotacji nastąpi na rachunek bankowy

wykonawcy lub sprzedawcy, wskazany w dokumencie zakupu załączonym do wniosku o płatność, który nie został opłacony lub
został opłacony w części (należy upewnić się, że zawiera on informację o numerze rachunku).

Beneficjenta, wskazany niżej, jeżeli Beneficjent dokonał zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy w całości (wymagane jest
dołączenie do wniosku o płatność potwierdzenia dokonania zapłaty).
Uwaga: W ramach przyznanej kwoty dotacji, w pierwszej kolejności wypłacane są środki na rachunki bankowe wykonawców lub sprzedawców.
Uwaga: Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego wfośigw.

(uzupełnienie wymagane jeśli wszystkie wprowadzone dokumenty zakupów zostały opłacone w całości)
Rachunek bankowy Beneficjenta do wypłaty dotacji
Numer rachunku bankowego
D.1.1

Uwaga: Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego wfośigw.

D.2 UMOWA DOTYCZY DOTACJI NA CZĘŚCIOWĄ SPŁATĘ KAPITAŁU KREDYTU (jeśli umowa dotacji na częściową …)
Proszę o wypłatę dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu na rachunek ustalony zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
Uwaga: Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego wfośigw.

E. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Załączam do wniosku dokumenty potwierdzające realizację przedsięwzięcia w rozliczanym zakresie zgodnie z wymaganiami Programu.
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Dokumenty wymagane
Uwaga: Jeden załącznik może pełnić rolę dokumentu wymaganego w więcej niż jednej kategorii dokumentów.

Dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe.
(jeśli pierwszy wniosek i likwidowane źródlo ciepła na paliwo stałe)
Dokumenty zakupu (wystawione na Beneficjenta lub wspólnie na Beneficjenta i jego małżonka)
Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy (jeśli dokument zakupu został
opłacony w całości lub części) (brak możliwości zaznaczenia, jeżeli chociaż jeden wprowadzony dokumentt zakupu
oznaczono jako opłacony w całości przez Beneficjenta)
Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych urządzeń zamonotowanych w instalacji c.o lub
c.w.u (jeśli rozliczany jest zakup urzadzenia w postaci pompy ciepła do cwu) (w przypadku wprowadzenia dowodu
zakupu w kategorii obejmującej instalację centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowe)
Karta produktu potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła, wentylacji (w przypadku
wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii obejmującej źródło ciepła w poz B.4.1.2-12 w tabeli B.4.1, wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepła)
Dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych WT2021 dla stolarki okiennej i drzwiowej (w
przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii obejmującej stolarkę okienną, stolarkę drzwiową)
Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych urządzeń zamonotowanych w instalacji
c.o lub c.w.u (jeśli rozliczny jest zakup urzadzenia w postaci pompy ciepła do cwu) (w przypadku wprowadzenia
dowodu zakupu w kategorii obejmującej instalację c.o., c.w.u dla pompy ciepła do cwu)
Etykieta energetyczna potwierdzająca spełnienie wymagań technicznych dla źródła ciepła, wentylacji (w
przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii obejmującej źródło ciepła w poz B.4.1.2-12 w tabeli B.4.1,
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła)
Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign) dla źródła
ciepła na paliwo stałe (w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii obejmującej źródło ciepła na
paliwo stałe – pozycje B.4.1.9-12 w tabeli B.4.1)
Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z załącznikiem technicznym lub certyfikat
równoważny (jeśli rozliczany jest zakup kolektorów słonecznych)
(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz B.4.1.14 w tabeli B.4.1)
Protokół odbioru montażu źródła ciepła
(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz B.4.1.1-13 w tabeli B.4.1)
Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (nie dotyczy prac wykonywanych siłami
własnymi)
(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz B.4.1.15 w tabeli B.4.1, check’box
nieaktywny, jeżeli pole B.5.4 niezaznaczone )
Protokół odbioru wykonania instalacji c.o. lub c.w.u (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi)
(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz B.4.1.14 w tabeli B.4.1, check’box
nieaktywny, jeżeli pole B.5.3 niezaznaczone)
Protokół odbioru wykonania przyłącza lub instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła (w przypadku
wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ujętej w poz B.4.1.1, B.4.1.7 w tabeli B.4.1)
Protokół odbioru prac w zakresie ocieplenie przegród budowlanych (nie dotyczy prac wykonywanych siłami
własnymi)
(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii ocieplenie przegród budowlanych łącznie; check’box
nieaktywny, jeżeli pole B.5.5. niezaznaczone)
Protokół odbioru prac w zakresie: stolarka okienna i drzwiowa (nie dotyczy prac wykonywanych siłami własnymi)
(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii stolarka okienna, stolarka drzwiowa; check’box
nieaktywny, jeżeli pole B.5.6 niezaznaczone)
Audyt energetyczny
(w przypadku wprowadzenia dowodu zakupu w kategorii Audyt energetyczny)
Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z
numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (dotyczy montażu
mikroinstalacji fotowoltaicznej) lub umowy kompleksowej regulującej kwestie związane z wprowadzaniem do sieci
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalcji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej.
(jeśli rozliczana jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna)

Inne dokumenty
E.9
Nazwa dokumentu

Nie dotyczy
(dostępne tylko
dla niektórych
pozycji)
(zgodnie z opisem
szczegółowym dla
każdej z pozycji)

E.1

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

E.7

E.8

E.10

Dodatkowe uwagi/ wyjaśnienia
Beneficjenta
E.11
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Łączna liczba załączników do wniosku

E.12

F. OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach rzetelnie odzwierciedlają zakres rzeczowy i finansowy, są
prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, w tym zgodne z umową, o której mowa w polu A.9. Znane mi są skutki składania
fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Oświadczenie o realizacji przedsięwzięcia zgodnie z umową
Oświadczam, że przedsięwzięcie zrealizowałem zgodnie z umową, o której mowa w polu A.9, a oświadczenia złożone w tej umowie są
aktualne. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia podlegający rozliczeniu w niniejszym wniosku o płatność został zrealizowany i jest zgodny z
rodzajem przedsięwzięcia wskazanym w umowie, o której mowa w polu A.9, odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został
zamontowany w budynku/lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem i jest gotowy do eksploatacji.

Oświadczenie o spełnieniu warunków Programu
Oświadczam, że wszystkie urządzenia, materiały i usługi przedstawione do rozliczenia w ramach tego wniosku o płatność zostały
zrealizowane zgodnie z warunkami Programu i wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 2 albo 2a do Programu, w tym
wszystkie materiały i urządzenia zakupiono oraz zainstalowano jako fabrycznie nowe.

Oświadczenie dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznej (jeśli rozliczana jest kategoria mikroinstalacja
fotowoltaiczna)
Oświadczam, że mikroinstalacja fotowoltaiczna objęta niniejszym wnioskiem o płatność:
a) dotyczy montażu nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem jej montażu;
b) nie dotyczy wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV.
(widoczne, jeśli mikroinstalacja wykonywana była siłami własnymi)
W związku z samodzielnym wykonaniem montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej objętej wnioskiem o płatność oświadczam, że
materiały i wyposażenie przedstawione w fakturach były niezbędne do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i zostały w tym celu
wykorzystane.
F.1

Oświadczenie o rezygnacji z niewykorzystanej kwoty dotacji (jeśli wniosek końcowy)
Oświadczam, że zakończyłem realizację przedsięwzięcia wynikającego z umowy o dofinansowanie oraz rezygnuję z niewykorzystanej kwoty
dotacji, możliwej do uzyskania zgodnie z umową o dofinansowanie.

Oświadczenie o uniknięciu podwójnego dofinansowania
(dotyczy beneficjentów, którzy rozliczają kategorię mikroinstalacja fotowoltaiczna) Oświadczam, że nie uzyskałem, na ten sam zakres
przedsięwzięcia, dofinansowania na budynek/lokal mieszkalny objęty wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd (Program
Mój Prąd to Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.).
.
Oświadczam, że łączna kwota dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia w ramach Programu ze wszystkich środków publicznych nie
przekracza 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Oświadczenie dotyczące Programu Stop Smog.
Oświadczam, że nie uzyskałem dofinansowania na przedsięwzięcie w ramach Programu Stop Smog (Program zainicjowany ustawą z dnia 6
grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw).

Oświadczenie o wypełnieniu wniosku zgodnie z Instrukcją
Oświadczam, że zapoznałem się z instrukcją „Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste Powietrze” i wypełniłem
wniosek zgodnie z jej treścią. Rozumiem i akceptuję zobowiązania i konsekwencje wynikające z tej Instrukcji.

Oświadczenie dotyczące załączonych faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych
(jeśli w polu A.6 - Dotacja na częściową …)
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Oświadczam, że faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe potwierdzające faktyczne poniesienie kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia opłacone zostały ze środków kredytu bankowego, a w przypadku niższej kwoty kredytu niż kwota kosztów kwalifikowanych
również ze środków własnych.

------------------------[data, podpis Beneficjenta]

G. ZATWIERDZENIE DOFINANSOWANIA (wypełnia WFOŚIGW) (Widoczne po pozytywnej weryfikacji
formularza; widoczne tylko wiersze wykazane w częściach B.4.1-B.4.3)
Koszty kwalifikowane
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
Pompa ciepła powietrze/woda
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Pompa ciepła powietrze/powietrze
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
Kocioł gazowy kondensacyjny
Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy
kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)
Kocioł olejowy kondensacyjny
Kocioł na węgiel
Kocioł zgazowujący drewno
Kocioł na pellet drzewny
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
Ogrzewanie elektryczne
Instalacja centralnego ogrzewania, Instalacja ciepłej wody użytkowej
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Ocieplenie przegród budowlanych łącznie
Stolarka okienna
Stolarka drzwiowa
Audyt energetyczny
Dokumentacja projektowa
Ekspertyzy
Wnioskowana kwota dotacji do wypłaty w ramach wniosku (wartość z pola C.8)

Data

Dotacja
wnioskowana
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7

Dotacja
zaakceptowana

G.8
G.9
G.10
G.11
G.12
G.13
G.14
G.15
G.16
G.17
G.18
G.19
G.20
G.21
G.22
G.23

Podpis akceptującego
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