
 

 

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania wsparcia na termomodernizację domów jednorodzinnych oraz wymianę kotłów i pieców w związku 

z dofinansowaniem z projektu pn. „Zmniejszona energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych – przedsięwzięcie 

antysmogowe Miasta Darłowa” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 

 

ROZLICZENIE UMOWY NR……………… 
PRZYZNANIE GRANTU W RAMACH NABORU 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy RPO WZ 2014-2020 – projekt pn. „Zmniejszona 
energochłonność jednorodzinnych budynków mieszkalnych – przedsięwzięcie antysmogowe Miasta 

Darłowa” 
 

Oświadczam, że dokonano częściowej/pełnej termomodernizacji  oraz 
wymiany źródła ciepła zgodnie z umową nr…………………………………… 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE 

Zobowiązuję się do zachowania nowego źródła ciepła zainstalowanego 
zgodnie z umową nr........................w niezmienionym stanie przez okres 6 lat, 
licząc od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta –Miasto Darłowo. 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE 

Wyrażam zgodę na kontrolę dokonanej termomodernizacji i 
zainstalowanego źródła ciepła przez osoby upoważnione przez Burmistrza 
Miasta Darłowo do zakończenia okresu trwałości projektu. 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE 

Do rozliczenia dołączam:  
 
 

Protokół z przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz instalacji 
źródła ciepła lub inny równoważny dokument, w zakresie dotyczącym 
instalacji źródła ciepła wystawiony przez instalatora. 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE 

Protokół lub inny równoważny dokument wystawiony przez kominiarza lub 
osobę posiadającą uprawnienia wymagane przepisami prawa. 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

TAK/NIE 

Dowód zakupu/wykonania inwestycji. 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

TAK/NIE 

Dowód zlikwidowania pierwotnego źródła ciepła. 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

TAK/NIE 

Dowód montażu nowego źródła ciepła tj. dokumentacja fotograficzna po 
zrealizowaniu inwestycji. 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź 

TAK/NIE 

Kopię pozwolenia na budowę* -jeśli dotyczy. 
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

TAK/NIE 

Zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z 
zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu/pozwoleniem na 
użytkowanie -jeśli dotyczy 

TAK/NIE 

 

 ........................................  
data i podpis 

* wymagane dla budowy instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku, zgodnie z art. 29 ust 1 pkt. 27 ustawy Prawo 
Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) 

Data złożenia rozliczenia: 



 

 

 


