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………………………………. 

Załącznik nr 1 do umowy dotacji 

nr…………………… z dnia ………… 

………………………………. 

 

……………………………......        
Nazwa i adres wnioskodawcy 

Milicz, dnia ………………… 
 
 

ROZLICZENIE 

dotacji na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła - 
ograniczeniu niskiej emisji na terenie gminy Milicz 

 
 

zgodnie z umową nr ……………… z dnia ………………, aneks(y) …………………………. 

lokalizacja przedsięwzięcia …………………………………………………………………… 
 
 

Na ww. zadanie przyznano zgodnie z umową środki budżetu Gminy Milicz w wysokości: 

……………………………………., słownie: ………………………………………………… 

z terminem końcowego rozliczenia do dnia …………………  

Kwotę dofinansowania wynikającą z niniejszego rozliczenia prosimy przelać na konto:  

………………………………………………………………………………………………… 
(należy wskazać właściciela i nr rachunku bankowego) 

 
W załączeniu do niniejszego rozliczenia znajdują się wymagane dokumenty, wynikające z ww. 

umowy (aneksów), oraz § 7 Załącznika nr 1 Uchwały Nr XLII/274/2017 Rady Miejskiej w Miliczu 

z dnia 29 czerwca 2017 r.: 

1. opłaconą fakturę VAT lub rachunek na zakup nowego źródła ciepła wystawione na wnioskodawcę (kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu na żądanie osoby 

upoważnionej przez Burmistrza),  

2. potwierdzenie dokonania płatności 

3. protokół demontażu pieca na paliwo stałe sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót, w tym 

karta przekazania odpadu,  

4. protokół odbioru instalacji nowego źródła ciepła sporządzony pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą robót, 

5. dokumenty techniczne certyfikaty potwierdzające zgodność parametrów nowego źródła ciepła z podanymi we 

wniosku, 

6. minimum 2 zdjęcia z przed i po realizacji zadania, zdjęcia powinny być wykonane tak by można było 

zidentyfikować nieruchomość.  

7. oświadczenie beneficjenta końcowego, że nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług 

VAT. 

Jednocześnie: 

a) oświadczam, że przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, 
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b) oświadczam, że w budynku mieszkalnym …………………………………………. (ulica, 

nr, miejscowość) położonym na nieruchomości ………………………. (nr działki) było 

zainstalowane, pracujące stare źródło ciepła ……………………………………………… 

………………. (rodzaj starego źródła ciepła), które zostało trwale zlikwidowane w ramach 

ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Milicz.  

 

……………………………………………… 
czytelny podpis wnioskodawcy lub osób 

uprawnionych do występowania w imieniu 
wnioskodawcy 

 


