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Załącznik nr 4 do Metryki 

 

 

Załącznik nr 4      
do Umowy współpracy  
nr LKD_2017/2 

 
 

Rozliczenie zadania zrealizowanego 
w ramach linii kredytowej z dotacją o symbolu LKD_2017 

 
 

1. Numer umowy: ………………………………………………………………………………………………….  

                 (Należy wpisać numer umowy kredytowej) 

2. Data umowy:  __.__.____r. 
                                    ( wpisać datę zawarcia umowy) 

3. Kwota rozliczanego kredytu: ……………………………………..zł, słownie: …………………………………………..…………………..……… 

 

4.    Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….       

(wpisać nazwę zadania zgodnie z nazwą zawartą w umowie). 

5. Okres realizacji zadania zapisany w umowie: od __.__.____r. do __.__.____r.  
(wpisać okres realizacji zadania od rozpoczęcia do jego planowanego zakończenia według umowy). 

6. Rzeczywisty okres realizacji zadania: od __.__.____r. do __.__.____r.  
(wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania). 

7. Całkowity koszt realizacji zadania: (wpisać całkowity koszt realizacji zadania począwszy od daty jego rozpoczęcia  

do dnia sporządzenia rozliczenia - wyłącznie w zakresie wynikającym z harmonogramu rzeczowo-finansowego). 

Lp. Źródła finansowania zadania 
Wartość zaangażowanych 

środków 

1. Środki z linii kredytowej  

2. Środki z dotacji  

3. Środki własne  

4. Inne środki (należy podać ich źródło)  

 Razem:  

8. Uzyskane efekty rzeczowe i ekologiczne: (przedstawić zakres rzeczowy w ujęciu zbieżnym z przedstawionym 

w umowie harmonogramem rzeczowo-finansowym, a każdemu punktowi należy przypisać stopień realizacji wyrażony 
procentem). 

Punkt 
harmonogramu 

Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego Stopień realizacji [%] 

  % 

  % 

Oświadczenie: 

Powyższe informacje sporządzono na podstawie dokumentów, których oryginały lub uwierzytelnione 
kserokopie znajdują się w: ……………….………………………………………, gdzie będą przechowywane w terminie  
do __.__.____r.  

 

 

 

Wraz z Rozliczeniem końcowym dostarczam/dostarczyłem* wszystkie dokumenty potwierdzające 
osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego, zgodnie z Regulaminem udzielania kredytów 
preferencyjnych i dotacji w ramach bankowej linii kredytowej o symbolu LKD_2017, t.j.: 
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Lp. 
Efekt rzeczowy i 

ekologiczny * 
Sposób potwierdzenia uzyskania efektu * 

Dokumenty 
dostarczone 

przy 
rozliczeniu 
zadania** 

1. 
Kocioł opalany 
gazem / olejem  

a) protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotła opalanego paliwem 
stałym/ olejem opałowym/ gazem/ źródła zasilanego energią 
elektryczną /pieców ceramicznych **(wybrać właściwe) w liczbie 
…….szt.   

b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 

  

c) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie 
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.:  

  

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub   

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie. 

 

2. 

Kocioł opalany 
węglem lub 

biomasą 
spełniające 

wymogi 5 klasy, 
wg kryteriów 
zawartych w 
normie PN 

EN303-5:2012. 

a) protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotła opalanego 
 paliwem stałym/ olejem opałowym/ gazem/ źródła zasilanego energią 
elektryczną /pieców ceramicznych** (wybrać właściwe) w liczbie ….szt. 

 b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 

 c) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie 
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.:  

 zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o nie wniesieniu  sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub 

  

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie. 
  

3. 
Źródło ciepła 

zasilane energią 
elektryczną 

a) protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotła opalanego paliwem 
stałym/ olejem opałowym/ gazem/ źródła zasilanego energią 
elektryczną /pieców ceramicznych** (wybrać właściwe) w liczbie 
….szt.   

b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 
  

c) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie 
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.:    

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o nie wniesieniu  sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub   

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie. 

  

4. Węzeł cieplny 

a) protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotła opalanego  paliwem 
stałym/ olejem opałowym/ gazem/ źródła zasilanego energią 
elektryczną /pieców ceramicznych  (wybrać właściwe) w liczbie ….szt. 

  

b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 

  

c) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie 
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.:    

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o nie wniesieniu  sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub   
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ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie. 

  

5. 

Docieplone 
przegrody 

budowlane 
(ściany, stropy, 
stropodachy, 

dachy) 

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,  
  

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie 
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.:    

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54  Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o nie wniesieniu  sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub   

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie. 

  

6. 

Wymienione 
okna, 

przeszklenia, 
drzwi 

zewnętrzne, 
bramy (wraz z 
ewentualnym 
zmniejszeniem 

otworów 
okiennych, 

drzwiowych i 
przeszkleń) 

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,  

  

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie 
 z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.:  

  

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub 
   

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie. 

  

7. 

Instalacja 
wentylacji 

mechanicznej z 
odzyskiem ciepła 

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,  
  

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.:  

  

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub 
   

ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie. 
  

8. Pompa ciepła 

a) protokół potwierdzający fizyczną likwidację kotła opalanego paliwem 
stałym/ olejem opałowym/ gazem/ źródła zasilanego energią 
elektryczną /pieców ceramicznych  (wybrać właściwe) w liczbie ….szt.   

b) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,   

c) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.: 

   

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub    

  ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie    

9. 
Instalacja 

wymiennika 
gruntowego 

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 
  

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.: 

   

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub    

ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie    

10. Instalacja solarna 

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,   

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.:  

   

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub  

  

 ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie. 
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11. 

Demontaż, 
transport i 

unieszkodliwienie 
materiałów 

zawierających 
azbest 

a)  oświadczenie Wykonawcy prac o prawidłowości ich wykonania oraz  
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych 
przepisów technicznych i sanitarnych,   

b) zgłoszenie organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi 
pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, 
prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów 
zawierających azbest, dokonanych przez Wykonawcę prac w terminie 
co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z przepisami prawa 
określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Za dokumenty potwierdzające 
dokonanie stosownych zgłoszeń, uznaje się wyłącznie zgłoszenia, 
których odbiór został potwierdzony przez właściwe organy,  
a naruszenie terminu, o którym wyżej mowa, skutkować będzie 
wyłączeniem z kosztów kwalifikowanych zakresu rzeczowego, którego 
dane zgłoszenie dotyczy oraz pomniejszeniem bądź odmową 
dofinansowania.   

c)   protokół potwierdzający demontaż materiałów zawierających azbest,   

d)  karty przekazania odpadów, potwierdzających demontaż, transport  
i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 

  

12. 
Przydomowe 
oczyszczalnie 

ścieków 

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania, 
  

 b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.: 
   

zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez 
właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub    

 ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie  
  

 c) informacja o liczbie osób korzystających z przydomowej oczyszczalni 
ścieków.        

13. 

Podłączenia 
budynków do 

kanalizacji 
sanitarnej  

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,       

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.:   

zawiadomienie o zakończeniu budowy zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez 
właściwy organ zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub   

 ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie     

c) informacja o liczbie osób podłączonych do kanalizacji sanitarnej    

d) kopia umowy na odbiór ścieków.    

14. 
Przyłącza 

wodociągowe   

a) protokół odbioru końcowego i przekazania do użytkowania,      

b) dokument umożliwiający przystąpienie do użytkowania zgodnie  
z Prawem budowlanym, jeśli jest wymagany, tj.:   

zawiadomienie o zakończeniu budowy zgodnie z art. 54 Prawa 
budowlanego oraz oświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu przez 
właściwy organ zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego lub   

 ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie     

c) informacja o liczbie osób korzystających z przyłącza wodociągowego    

d) kopia umowy na dostawę wody    

 
* niepotrzebne skreślić 

**  zaznaczyć właściwe                                                                                                                           ………….………………………….. 
Data i podpis Kredytobiorcy     


