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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DO WNIOSKU O WYPŁATĘ DOTACJI CELOWEJ 

 

Na podstawie zapisów umowy nr ………………………………………………… z dnia: 

………………………………………………… r. w związku ze zrealizowaniem inwestycji, polegającej na 

wymianie starego źródła ciepła oraz złożeniem wniosku o wypłatę dotacji celowej oświadczam, że: 

1. Wskazane we Wniosku o wypłatę dotacji celowej koszty kwalifikowane zostały poniesione 

zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania kosztów wskazanymi  

w Regulaminie projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych 

źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”. 

2. Oświadczam, że wydatki kwalifikowalne wskazane we wniosku o wypłatę dotacji celowej nie są 

i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym  

z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz że nie naruszę zasady zakazu 

podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe 

danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych), zgodnie  

z zapisami art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Jednocześnie oświadczam, że są mi znane skutki 

składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 233 oraz art. 297 Kodeksu karnego. 

3. Oświadczam, że wymienione wysokoemisyjne źródło ciepła zostało trwale wyłączone z użytku. 

4. Oświadczam, że dofinansowane źródło ciepła użytkowane jest jako podstawowe źródło ciepła 

w budynku. 

5. Oświadczam, że poniesione wydatki zostały dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony 

w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych 

efektów z danych nakładów. 

6. Oświadczam, iż brak jest prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego kosztu 

podatku VAT – podatek VAT jest w tym przypadku kwalifikowalny i ubiegam się o włączenie 

podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych. Oświadczam ponadto, iż nie będę się ubiegać,  

w oparciu o Ustawę o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 (t.j. Dz.U. 2020 poz. 

106 ze zm.), o odzyskanie ze środków budżetu państwa kosztów podatku VAT, rozliczonych  

w ramach realizowania w/w projektu. 



 
7. Oświadczam, że nie nastąpiły nieuprawnione modyfikacje kotła, umożliwiające spalanie 

odpadów lub paliw nie dopuszczonych w Projekcie. 

8. Oświadczam, że nowe źródło ciepła spełnia normy minimalnego poziomu efektywności 

energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach 

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej 

ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych  

z energią. 

9. Oświadczam, że zostały dopełnione wszelkie wymagania formalne, wynikające  

z obowiązujących przepisów prawa (m.in. zgodność z przepisami Prawa budowlanego  

i Polskimi Normami obowiązującymi w tym zakresie) przy realizacji zadania. 

10. Oświadczam, że budynek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. 

11. Oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od daty 

płatności końcowej na rzecz Wnioskodawcy przez Instytucję Zarządzającą, zgodnie z terminem 

określonym na stronie internetowej Wnioskodawcy. 

12. Oświadczam, że na budynek/lokal objęty wnioskiem nie został i nie zostanie w przyszłości 

złożony wniosek o udzielenie dofinansowania na wymianę źródła ciepła finansowanego lub 

współfinansowanego z budżetu miasta Gliwice. 

 

 

………………………………………………………… 
Podpis Wnioskodawcy 

 


