……………………………………………………………………………..…...
(imię i nazwisko Beneficjenta)

……………………………………………………………………..……………
(adres zamieszkania)

……………………………………………………………………..……………
(e-mail)

…………………..………………………………………………………………
(tel. kontaktowy)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
WNIOSEK o PŁATNOŚĆ
Program Priorytetowy MOJA WODA – II nabór wniosków
Rachunek bankowy Beneficjenta do wypłaty dotacji

Zgodnie z zawartą umową dotacji nr ……………………………………………………… w załączeniu
przedkładam do rozliczenia:
1) Protokół odbioru prac (poniżej zaznaczyć właściwe)
☐ Protokół odbioru końcowego od Wykonawcy (podpisany przez Beneficjenta
i Wykonawcę)
☐ Protokół odbioru końcowego - oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym
montażu instalacji (podpisany przez Beneficjenta)
2) Kopie ……..… (podać liczbę) faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych,
potwierdzających zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia.
Kopie muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i opatrzone datą oraz
czytelnym podpisem Beneficjenta.
Oryginały ww. dokumentów muszą być wystawione na Beneficjenta lub wspólnie na
Beneficjenta i jego współmałżonka. W treści faktury powinien znaleźć się rodzaj usługi,
zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, typ, nazwa).
3) Dowody zapłaty za ww. faktury lub innych równoważnych dokumentów księgowych,
które muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” i opatrzone datą oraz
czytelnym podpisem Beneficjenta. Faktury/równoważne dokumenty księgowe muszą być
opłacone w całości z własnych środków beneficjenta. Jeżeli faktura nie zawiera adnotacji
np.: „zapłacono”, „zapłacono gotówką” itp. należy potwierdzić dokonanie zapłaty na rzecz
wykonawcy stosownym dokumentem, np. potwierdzeniem przelewu.
4) Dokumentację fotograficzną z przebiegu realizacji przedsięwzięcia na różnych etapach
(wydrukowane zdjęcia).

Oświadczenia:
1. Oświadczam, że wskazane we wniosku koszty kwalifikowane zostały poniesione zgodnie
z zasadami Programu Priorytetowego Moja Woda i Regulaminem naboru wniosków
w ramach tego Programu.
2. Oświadczam, że zebrane z działki wody opadowe (w tym roztopowe) będą
wykorzystywane w całości oraz że wody opadowe nie będą odprowadzane do kanalizacji
ogólnospławnej.
3. Realizacja przedsięwzięcia odbyła się zgodnie z przepisami prawa, posiadam wymagane
prawem właściwe decyzje administracyjne, a zastosowane urządzenia i materiały są
dopuszczone do stosowania na rynku polskim.
4. 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 oraz że są mi znane skutki składania fałszywych
oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
5. Oświadczam, że:
☐

nie uzyskałam/em dofinansowania zakresu rzeczowego wchodzącego w skład
przedsięwzięcia z innych środków publicznych
☐ uzyskałam/em dofinansowanie zakresu rzeczowego wchodzącego w skład
przedsięwzięcia z innych środków publicznych, w załączeniu przedkładam
dokumenty potwierdzające
☐ dokonałam/em aktualizacji warunków przyłączeniowych mojej posesji do systemu
kanalizacji deszczowej, które uwzględniają odprowadzenie nadmiaru wód
opadowych (w tym roztopowych), tylko w przypadku wystąpienia sytuacji
ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny)
(dot. budynków podłączonych do kanalizacji deszczowej)
☐ Budynek mieszkalny jednorodzinny został oddany do użytkowania na podstawie
zawiadomienia o zakończeniu budowy, do którego organ właściwy nie wniósł
sprzeciwu na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowaniu
(dot. budynków nowo budowanych)
6. Oświadczam, że rozliczyłem cały zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy
o dofinansowanie i rezygnuję z niewykorzystanej kwoty dotacji, możliwej do uzyskania
zgodnie z umową o dofinansowanie.
7. Oświadczam, że faktury/równoważne dokumenty księgowe zostały opłacone w całości z
własnych środków.
8. Zmiana danych w części C wniosku o dofinansowanie/ DANE O INWESTYCJI.
Należy wypełnić tylko w przypadku zmiany danych w odniesieniu do wniosku o
dofinansowanie w części C.2. - zakres inwestycji oraz C.3. - pojemność zbiorników.

…………..…………………………….……
(czytelny podpis Beneficjenta)

