Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w projekcie pn.
„Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory”

FORMULARZ ROZLICZENIA GRANTU
w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu
Miasta Żory”
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020

DANE GRANTOBIORCY
Data zawarcia umowy

Numer umowy

Imię i nazwisko/Firma
PESEL (os. fizyczna)
NIP i REGON (dla
podmiotów)
Numer rachunku
bankowego
LOKALIZACJA WYKONANEGO ZADANIA
Ulica
Numer działki
ewidencyjnej
Kod pocztowy

Numer
Miasto

Czy w obiekcie, nieruchomości prowadzona jest działalność
gospodarcza (TAK/NIE)
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZED ZMIANĄ
Rodzaj odpadów podlegających
unieszkodliwieniu
Ilość odpadów podlegających unieszkodliwieniu
Sposób wykorzystania obiektu/nieruchomości
CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA PO ZMIANIE
Ilość unieszkodliwionych
odpadów zawierających
azbest

Miejsce składowania
unieszkodliwionych
odpadów

KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA
Wartość
netto [zł]

Wartość
brutto [zł]

Szczegółowe zestawienie kwalifikowanych kosztów zadania:
1

Wartość
podatku
VAT [zł]

Koszty jednostkowe
Lp.

1.

2.

3.

4.

Pozycja
szczegółowa

Demontaż,
transport,
unieszkodliwianie
wyrobów
budowlanych
zawierających
azbest z obiektu
Transport,
unieszkodliwianie
wyrobów
budowlanych
zawierających
azbest z
nieruchomości
Odtworzenie
pokrycia
dachowego
(materiały i
robocizna)

netto

VAT

j.m.

brutto

Maksymalny
limit ustalony
przez Gminę

1 m2

1 m2
lub
1 kg
1 m2

Odtworzenie
1 m2
elewacji (materiały
i robocizna)

TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Data rozpoczęcia realizacji zadania [d/m/r]
Data zakończenia realizacji zadania [d/m/r]

Data wypełnienia formularza [d/m/r]

Podpis Grantobiorcy
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Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu rozliczenia:

1) oryginały faktur VAT/rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na realizację
zadania (opisane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi projektów dofinansowanych
z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020) wraz z potwierdzeniem płatności
(przelewu/zapłaty/rozliczenia) za zrealizowane zadanie,
2) karty przekazania odpadów,
3) informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało
zakończone,
4) kopia pisemnego oświadczenia wykonawcy zadania o prawidłowym wykonaniu prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, jeżeli jest wymagane,
5) kopie dokumentów sporządzonych przez wykonawcę zadnia tj.: zgłoszenia zamiaru
przeprowadzenia prac polegających na usunięciu azbestu właściwemu organowi nadzoru
budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu, jeżeli są wymagane,
6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub oświadczenie w sprawie
pomocy de minimis,
7) oświadczenie o VAT (jeśli VAT stanowi wydatek kwalifikowalny),
8) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
9) oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania,
10) oświadczenie dotyczące trwałości Projektu.
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