
 

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 

FORMULARZ ROZLICZENIA 

dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta 

Gniezna w ……. roku 

I. Dane wnioskodawcy*  

* dane wymagane 

** dane wymagane, jeśli dotyczy 

*** dane niewymagane 

      

Data oraz numer zawartej umowy: 

data : ………………..      numer: ………………………………………….. 

Imię i nazwisko/Nazwa: 

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

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

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

PESEL**: …………………………. 

NIP**: ……………………………..    REGON**:………………………………………. 

II. Lokalizacja wykonanego zadania* 

GNIEZNO, kod pocztowy: 62-200 

ulica : …………………………………………… nr domu/nr lokalu: ………………………..…… 

III. Charakterystyka wykonanego zadania* 

1. Likwidacja źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich przez: 

· Moc zainstalowanego ogrzewania ………. kW 

· Rodzaj wykonanej zmiany ogrzewania: 

□ miejska sieć ciepłownicza 

□ ogrzewanie gazowe 

L.p. 
Nr 

lokalu 

Powierzchnia 

ogrzewana 

lokalu [m2] 

Liczba trwale 

zlikwidowanych/odłącz

onych 

pieców/kotłów/palenisk 
na paliwo stałe [szt.] 

Ilość roczna opału 

zużywana przed zmianą: Moc 

zainstalowanego 

ogrzewania [kW] 

Poniesione 

i udokumentowane 

koszty 

kwalifikowane 

netto [zł] 

węgla 
[ton] 

drewna/biomasy 

[ton lub m3] ** 

                

                

                

                

SUMA:             

 



 

IV. Koszty kwalifikowane poniesione na wykonanie zadania* 

likwidacja źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich poprzez podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub 

ogrzewanie gazowe : 

wartość netto:    ……………………………..…. zł., 

wartość brutto:    ……………………..…………. zł., 

wartość podatku VAT:   ……………….…..…………… zł. 

V. Termin realizacji zadania* 

a) data rozpoczęcia realizacji zadania …………….…………., 

b) data zakończenia realizacji zadania ………….………… ale nie później niż do dnia 30 września danego roku 

kalendarzowego, na który złożono wniosek, a w 2018 roku do dnia 31 lipca. 

VI. Wykaz dokumentów
1) 

wymaganych przy składaniu rozliczenia* 

oryginały wraz z dwiema kopiami dokumentów, w tym zawierających koszty kwalifikowane, 

potwierdzających wykonanie całego zadania w terminie określonym w umowie o udzieleniu dotacji 

wraz z wyszczególnieniem wykonanego zakresu i osiągniętych parametrów: rodzaj i moc 

zainstalowanego ogrzewania/ moc grzewcza: 

□ protokół odbioru końcowego: 

Nr …….., z dnia …….……… wystawiony przez …………………………………………..…………….. 

     

□ faktura VAT /rachunek:   

Nr ………….…………..…… z dnia ……………………………………………………..……..………… 

wystawiona przez ………………………………………….…………………………………..………….. 

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

Nr…………………..……..… z dnia ……………..……………………………………………………….. 

wystawiona przez ……………………………………….……………………………………..………….. 

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

Nr ……………………..…… z dnia ………………………………………………………...…..………… 

wystawiona przez …………………………………………………….………………………..………….. 

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

  

□ dokument (zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład całej kwoty ujętej na 

fakturze/rachunku w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na 

fakturze/rachunku – Arkusz rozliczenia umowy dotacji potwierdzony przez wykonawcę, który zrealizował 

zadanie : 

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

z dnia ……………..………………………………………………………………………………..……… 

wystawiony przez ………………………………………………….…………………………..………….. 

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

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

z dnia ……………..………………………………………………………………………………..……… 

wystawiony przez ………………………………………………….…………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
1) wykaz oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii dokumentów, wymaganych przy składaniu rozliczenia, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym 

formularzem.
  



 

□ zaświadczenia (obowiązkowa opinia kominiarska w przypadku ogrzewania gazowego oraz 

protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej głównej próby szczelności): 

Nr …………………………… z dnia ……………..………………………………………….……… 

wystawione przez …………………………………………………………………………..………….. 

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

Nr …………………………… z dnia ……………..………………………………………….……… 

wystawione przez …………………………………………………………………………..………….. 

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

   

□ inne dokumenty /jakie: 

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

    z dnia ……………..…………………………………………………………………………………… 

wystawione przez ……………………………..…………………………………………..………….. 

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

   

 

 

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

 Data        Podpis Wnioskodawcy 

 

 

W przypadku większej liczby dokumentów rozliczeniowych należy przygotować wykazy 

samodzielnie w formie dodatkowych załączników, zawierających wskazane dane odnoszące się do 

zadania. 

 

 

UWAGA! 
Złożenie niniejszego formularza rozliczenia nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji warunkującym wypłatę środków. 

 

 


