
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/212/2020 

Rady Miasta Biłgoraja  

z dnia 16 września 2020 r. 

ROZLICZENIE 

z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Miasto Biłgoraj na dofinansowanie 

przedsięwzięcia inwestycyjnego służącego ochronie powietrza 

1. Dane wnioskodawcy: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Nr PESEL: ............................................................................................................................................... 

Dane kontaktowe: telefon, adres e-mail: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

2. Adres zamieszkania osoby składającej rozliczenie: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

3. Adres do korespondencji z osobą składającą rozliczenie (należy wypełnić w sytuacji, gdy jest inny 

niż adres zamieszkania): 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

4. Adres położenia budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

5. Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie w formie dotacji celowej przedsięwzięcia 

inwestycyjnego służącego ochronie powietrza:  

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

6. Charakterystyka zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

6.1. Lokalizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

- miejscowość: Biłgoraj, 

- ulica:………………………………………………… 

- nr domu / nr lokalu………………………………….. 

 

6.2. Rodzaj nowego źródła ogrzewania: 

- rodzaj spalanego paliwa: ……………………………………………………………………………………….. 

- rok produkcji źródła ogrzewania:………………………………………………………………………………. 

- rodzaj, typ i moc źródła ogrzewania:……............................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 



    6.3.Ogrzewana powierzchnia domu lub lokalu mieszkalnego: ………………………..……..m2. 

7. Finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

7.1.Faktyczna całkowita wysokość kosztów zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego brutto: 

………………………… zł, w tym: 

7.2.Kwota dotacji:……………………….. zł, 

7.3.Wysokość uzyskanego dofinansowania z innych źródeł:………………..…………zł, 

7.4.Środki własne osoby składającej rozliczenie:……………………………………… zł. 

8. Faktyczny termin realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

 

Data rozpoczęcia: ................................................................  

Data zakończenia: ……………………………………....... 

 

9. Do rozliczenia załączono: 

1) protokół odbioru robót podpisany przez Wnioskodawcę oraz podmiot, który wykonał dofinansowane 

przedsięwzięcie inwestycyjne służące ochronie powietrza, 

2) oświadczenie Wnioskodawcy o wykonaniu wszelkich prac zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi 

normami oraz z zachowaniem wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa przewidzianych dla 

przedmiotowych prac, 

3) oświadczenie Wnioskodawcy, że w zakresie przewidzianym prawem posiadam dokumentację 

potwierdzającą wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, właściwymi normami oraz z zachowaniem 

wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa przewidzianych dla przedmiotowych prac, 

4) oświadczenie Wnioskodawcy o trwałej likwidacji dotychczasowego źródła ogrzewania, 

5) oświadczenie Wnioskodawcy o innych źródłach dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz 

z podaniem informacji o podmiocie udzielającym wsparcia oraz o jego wysokości (w przypadku 

występowania), 

6) dokumentację zdjęciową wykonanego przedsięwzięcia inwestycyjnego  - nowego źródła ogrzewania, 

7) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2 uchwały  
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8) oryginalne faktury VAT lub rachunki dokumentujące wydatki związane z wymianą źródła ogrzewania: 

- …………………....…….......................................................................................................................... 

- ………………………….......................................................................................................................... 

- ………………………….......................................................................................................................... 

wraz z pisemną informacją czy zostały one opłacone. 

 

 

 

 

Biłgoraj, dnia ………………………………….   ..……………………….......................... 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 


