
 
 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia na działania teremomodernizacyjne 

 

ROZLICZENIE UMOWY NR……………… 

PRZYZNANIE GRANTU W RAMACH NABORU nr RPZP.02.15.00-IZ.00-32-KO1/19  

DZIAŁANIA 2.15 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH – 

ZACHODNIOPOMORSKI PROGRAM ANTYSMOGOWY: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW 

JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHOSZCZNO” 

 

Oświadczam, że dokonano częściowej/ pełnej 

termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła zgodnie z  

umową nr…………………………………… 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

TAK/NIE* 

Oświadczam, że wykonana inwestycja jest zgodna z założeniami 

wskazanymi w audycie energetycznym 
TAK/NIE* 

Zobowiązuję się do zachowania nowego źródła ciepła oraz 

częściowej/pełnej termomodernizacji zgodnie z umową 

nr……………………w niezmienionym stanie przez okres 5 lat, 

licząc od daty płatności końcowej przez Gminę Choszczno w 

ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych w gminie Choszczno”  

Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź 

TAK/NIE* 

Wyrażam zgodę na kontrolę zainstalowanego źródła ciepła 

przez osoby upoważnione przez Burmistrza Choszczna do 

zakończenia okresu trwałości projektu, tj. przez okres 5 lat, licząc 

od daty płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą RPO 

WZ na rzecz Gminy 

Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź 

TAK/NIE* 

Do rozliczenia dołączam:  

 Pozwolenie na budowę (dotyczy budowy instalacji gazowej) TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY* 

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 

budowlanych 
TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY* 

Protokół lub inny równoważny dokument wystawiony przez 

instalatora (np. montażu urządzeń, przyłączenia do sieci 

wystawiony przez uprawniony podmiot)  

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY* 

Protokół lub inny równoważny dokument z przeprowadzenia 

prac teremomodernizacyjnych oraz instalacji źródła ciepła, 

wystawiony przez instalatora, podmiot zewnętrzny któremu 

zlecono wykonanie Zadania.  

TAK / NIE 

Dokumenty powykonawcze wymagane przepisami prawa 

wystawione przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia (np. protokóły kominiarskie, elektryczne, gazowe)  

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY* 

Dowód zakupu /wykonania inwestycji   TAK/NIE 

Dowód zlikwidowania pierwotnego źródła ciepła 

(potwierdzenie z punktu odbioru odpadów lub złomowania) 

TAK/NIE 

Dokumentacja fotograficzna prezentująca zainstalowane źródło 

ciepła  

TAK / NIE 

Data złożenia rozliczenia: 



 
Zaświadczenie wydane przez Starostę choszczeńskiego, 

stwierdzające o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

dotyczącej zamiaru wykonania robót budowlanych 

wymagających zgłoszenia1 

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY* 

Kserokopia pierwszej i ostatniej strony dziennika budowy z 

wpisem kierownika budowy potwierdzającym fakt zamknięcia 

dziennika budowy i zakończenia robót2 

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY* 

Oświadczenie kierownika budowy wynikające z art. 57 ust. 2   

lit. a i b Ustawy prawo budowlane3 

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY* 

Podać:  

- liczbę pieców / kotłów węglowych przeznaczonych do 

likwidacji, 

- ogrzewaną powierzchnię użytkową budynku / lokalu,  

- moc cieplną likwidowanego źródła ciepła, 

- moc lub powierzchnię instalowanego odnawialnego źródła  

energii    

 

…..….  szt 

…..….  m2 

……… kW    

……… kW    lub ………m2 

Zaświadczenie zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 lub 

dokumentu równoważnego wydanego przez jednostkę 

posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum 

Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej 

sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym 

uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for 

Accreditation) 

TAK/NIE 

NIE DOTYCZY* 

Dokumentację techniczną urządzenia lub instrukcji dla 

instalatorów i użytkowników, o której mowa w ustępie 2 litera a 

załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 

kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 

dotyczących ekoprojektu kotłów na paliwo stałe 

TAK/NIE 

Potwierdzenie, że piec/kocioł jest wyposażony w podajnik 

automatyczny i nie jest możliwa jego modyfikacja, która 

prowadziłaby do umożliwienia współspalania w nim odpadów 

TAK/NIE 

Zaświadczenie, że instalacja spełniają minimalne poziomy 

sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji 

zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń 

określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 

2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w 

odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe 

TAK/NIE 

Wykazanie spełnienia wymagań określonych dla pieców i 

kotłów węglowych poprzez przedstawienie dokumentów 

potwierdzających spełnienie tych wymagań, w szczególności 

instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w 

ustępie 3 litera a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 

2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w 

odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe 

TAK/NIE 

OŚWIADCZENIA GRANTOBIORCY: 

                                                           
1
 Wymagane dla budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej - Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 3 lit. d 

2
 Wymagana w przypadku budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej 

3
 Wymagana w przypadku budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej 



 
Oświadczam, że nie uzyskałem dofinansowania i nie będę ubiegał się o dofinansowanie na 

ten sam cel objęty zgłoszeniem w ramach PA (w tym działania 2.14 Poprawa jakości 

powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Program Czyste 

Powietrze). 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych 

oświadczeń 

 

* niepotrzebne skreślić 

UWAGA: 

Warunkiem przyznania rozliczenia dotacji jest spełnienie wymagań określonych w umowie. 

Rozliczenie zostanie ostatecznie przyjęte po weryfikacji załączników i kontroli zainstalowanego źródła 

ciepła przez osoby upoważnione przez Burmistrza Choszczna. 

 

 

 

………………………………………….. 

                               (data i podpis) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Grantobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 730) 

wyłącznie dla potrzeb Rozliczenia umowy o przyznanie grantu oraz przez okres trwałości 

projektu zarówno przez Gminę jak również Instytucję Zarządzającą RPO WZ.  

2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Choszczna. Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Choszcznie pod adresem: 

http://bip.choszczno.pl/dokumenty/menu/78 

3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu i kontroli do treści 

przetwarzanych danych oraz ich poprawiania.   

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe 

rozliczenie umowy.   

 

 

 

 

……………………………….. 

                   (data i podpis) 

 


