Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres…
……………, dnia 2020 – … - …
WFOŚiGW…………………………………..

Pan/Pani
Imię i nazwisko
Adres

Uprzejmie informuję, że w dniu ………..… r. WFOŚiGW w Warszawie podjął decyzję
o dofinansowaniu Pani/Pana przedsięwzięcia, na podstawie wniosku o dofinansowanie nr
…………. z dnia …….... r., złożonego w dniu …………… w ramach Programu
Priorytetowego „Moja Woda”.
Zgodnie z ww. wnioskiem została Pani/Panu przyznana dotacja do kwoty ……………… zł, na
realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia. Wniosek jest dostępny na Pani/Pana
indywidualnym koncie w Portalu Beneficjenta, po odpowiednim zalogowaniu.
Warunkiem wypłaty dotacji jest przedłożenie wniosku o płatność wraz z wymaganymi
załącznikami.
Niniejsze pismo stanowi oświadczenie woli Funduszu zawarcia umowy o dofinansowanie
pomiędzy Panią/Panem ………..………………………………………………………………..
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o treści
zawartej we wniosku o dofinansowanie oraz niniejszym piśmie.
Umowie o dofinansowanie nadano nr ………………………….…...
Dotowany zobowiązany jest do wykonania przedsięwzięcia zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia objętego umową.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku realizacji przedsięwzięcia przy budynku
nowobudowanym, budynek ten musi zostać oddany do użytkowania na podstawie
zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu
lub na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez
właściwy organ (o ile jest to wymagane przepisami prawa), nie później niż w dniu złożenia
wniosku o płatność.
Wypłata przyznanego dofinansowania w formie refundacji zostanie zrealizowana po
wykonaniu przedsięwzięcia zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym objętym umową oraz
po przedłożeniu przez Pana/Panią wniosku o płatność wraz z załącznikami:

1. Oryginałami wszystkich faktur/rachunków lub innych równoważnych dokumentów
księgowych wraz z dowodami zapłaty (jeśli płatność nie była dokonana gotówką).
2. Kserokopią protokołu odbioru końcowego poświadczoną „za zgodność z oryginałem” lub
protokół odbioru końcowego - oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu
instalacji.
3. Kserokopią umowy z wykonawcą poświadczoną za zgodność z oryginałem (jeżeli została
zawarta).
4. Dokumentacją fotograficzną z realizacji przedsięwzięcia (wykonaną na różnych etapach
realizacji przedsięwzięcia).
5. Oświadczeniem współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez
wnioskodawcę zobowiązań, wynikających z umowy dotacji – jeżeli dotyczy.

Załącznik:
Zestawienie rzeczowo-finansowe przedsięwzięcia objętego zawartą umową (załącznik nr. 1).

