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Regulamin projektu grantowego „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w 

budynkach jednorodzinnych”  
 

Załącznik nr 15 do Regulaminu Projektu  
 

Załącznik nr  7do Umowy 
 
 

RAPORT KOŃCOWY GRANTOBIORCY 

w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych 
węglem w budynkach jednorodzinnych”” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

DANE GRANTOBIORCY 

Data zawarcia umowy 
o powierzenie grantu 

 
Numer 
umowy 

 

Imię i Nazwisko  

PESEL/NIP  

Numer rachunku 

bankowego 
 

LOKALIZACJA WYKONANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO 

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

Miasto  Kod pocztowy  

Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (TAK/NIE)  

KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO- WNIOSEK 

Wartość 
netto [zł] 

 Wartość brutto 
[zł] 

 

Wartość 

podatku VAT 

[zł] 

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NISKOEMISYJNEGO - 
WERYFIKACJA 

Wartość 
netto [zł] 

 Wartość brutto 
[zł] 

 

Wartość 

podatku VAT 

[zł] 

 

 
Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów netto inwestycji: 

 

 

 
Lp. 

Pozycja (opis 
zgodnie z fakturą 
za wykonanie)) 

Koszty jednostkowe 

uwagi  

j.m. 

Koszt razem 
(wniosek o płatność) 

Maksymalny limit 
ustalony przez 
Grantodawcę 

Po weryfikacji 

1 
Demontaż pieca / kotła 
węglowego kpl.     

2 

Zakup kotła z 
podajnikiem 
automatycznym na 
pelet wraz z montażem 
i pracami w obrębie 
źródła  

kpl.     

3 

Zakup kotła gazowego 
kondensacyjnego 
jedno lub 
dwufunkcyjnego / z 
zasobnikiem wraz z 
montażem i pracami 
w obrębie źródła 

kpl.     

4 

Zakup wkładu 
kominowego wraz z 
montażem  

kpl.     

5 

Zakup pieca 
akumulacyjnego wraz z 
instalacją elektryczną 
wewnętrzną i 
montażem  

kpl.     

6 

Zakup promiennika 
podczerwieni wraz z 
instalacją elektryczną 
wewnętrzną i 
montażem  

kpl.     
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Lp. 

Pozycja (opis 
zgodnie z fakturą 
za wykonanie)) 

Koszty jednostkowe 

uwagi  

j.m. 

Koszt razem 
(wniosek o płatność) 

Maksymalny limit 
ustalony przez 
Grantodawcę 

Po weryfikacji 

7 

Zakup kotła 
elektrycznego / 
elektrodowego wraz z 
instalacją elektryczna 
wewnętrzną, 
montażem i pracami 
w obrębie źródła  

kpl.     

8 

Wykonanie instalacji 
gazowej wewnętrznej 
na potrzeby zasilania 
źródła ciepła 
(kalkulacja) 

kpl.     

9 

Zakup i montaż 
grzejnika z kompletem 
zaworów  

kpl.     

10 

Wykonanie / 
modernizacja instalacji 
centralnego 
ogrzewania (kalkulacja)  

kpl.     

11 

Wykonanie ogrzewania 
podłogowego 
elektrycznego 
oporowego lub 
wodnego (kalkulacja)  

kpl.     

12 

Zakup instalacji 
kolektorów 
słonecznych z 
zasobnikiem wraz 
z montażem  

kpl.     

13 

Zakup instalacji 
fotowoltaicznej wraz z 
montażem: 

kpl.     

14 

Zakup pompy ciepła 
wraz z montażem i 
pracami w obrębie 
źródła. 

kpl.     

15 

Wykonanie / 
przebudowa przyłącza 
gazowego  

kpl.     

16 

Wykonanie / 
przebudowa przyłącza  
elektroenergetycznego  

kpl.     

17 
Wykonanie przyłącza 
ciepłowniczego  kpl.     

18 

Zakup wymiennika 
ciepła lub węzeł 
podmieszania wraz 
z montażem i pracami 
w obrębie źródła 

kpl.     

19 

Wykonanie projektu 
instalacji gazowej 
(instalacje wewnętrzne) 

kpl.     

20 

Wykonanie / 
modernizacja instalacji 
centralnego 
ogrzewania 
hybrydowej 

kpl.     

21 
Montaż źródła ciepła 
hybrydowego  

kpl.     

 
Grantobiorca:      Przedstawiciel Grantodawcy: 

 
 
 
 

…………………….……….     ………………………..….…. 
Podpis / y        Podpis 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

Wyszczególnienie Zgodność 

Data rozpoczęcia realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego [d/m/r]  

Data zakończenia realizacji Przedsięwzięcia niskoemisyjnego [d/m/r]  

WYKAZ DOKUMENTÓW 

Wyszczególnienie Zgodność 

Protokół z likwidacji nieekologicznego źródła ciepła  

Protokół odbioru Grantobiorca – Wykonawca  

Potwierdzenie gwarancji  

Faktury VAT/rachunki   

Potwierdzenia płatności  

Kosztorysy / kalkulacje powykonawcze  

Potwierdzenie kart katalogowych urządzeń zamontowanych w ramach 
Przedsięwzięcia niskoemisyjnego 

 

Kopia Zlecenia / umowy zawartej pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą wraz z 
ewentualnymi aneksami 

 

Umowa na podłączenie do sieci elektroenergetycznej wraz z aneksami  (jeśli 
dotyczy) 

 

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli dotyczy)  

Inne  

 
 

Grantobiorca:      Przedstawiciel Grantodawcy: 
 
 
 

…………………….……….     ………………………..….…. 
Podpis        Podpis  

 
 

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu, w miejscu widocznym, przy głównym wejściu na posesję / przy 

głównym wejściu do Budynku mieszkalnego / Lokalu mieszkalnego (na zewnątrz) / przy zamontowanym źródle 

ciepła umieszczona została  tabliczka informacyjna dostarczona przez Grantodawcę o wymiarach max 25 x 20 

cm. 

 
 

Warunek opisany powyżej spełniony:  ☐ TAK      ☐ NIE     

 
 

Grantobiorca:      Przedstawiciel Grantodawcy: 
 
 
 

…………………….……….     ………………………..….…. 
Podpis        Podpis / y 
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           Miejscowość, data 
 

 

Katowice; ………………….. 

 

Wynik Raportu Końcowego Grantobiorcy 

(zaznacz wybrany) 
Pozytywny Negatywny 

 
 

Termin dostarczenia do siedziby Grantobiorcy Ankiety kontrolnej trwałości projektu wyznaczony został na 

dzień………………………………. 

 
 

Grantobiorca:      Przedstawiciel Grantodawcy: 
 
 
 
 

…………………….……….     ………………………..….…. 
Podpis        Podpis / y 

 
 
 


