
Załącznik nr 3 

WNIOSEK NR………..O WYPŁATĘ UDOSTĘPNIONYCH ŚRODKÓW Z PRZEZNACZENIEM NA UDZIELANIE POŻYCZEK W FORMIE ZALICZKI / REFUNDACJI * 

 
WFOŚiGW: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer umowy o udostępnienie środków: ………………………………………………………………………………………………………  

 

Okres (kwartał), którego dotyczy wniosek: 

(dd-mm-rrrr do dd-mm.rrrr) 

 Numer wniosku:  

 

Lista przedsięwzięć objętych dofinansowaniem w ramach udostępnionych środków 

Lp. 

Rodzaj 

Beneficjenta 

końcowego 

** 

Rodzaj 

przedsięwzięcia  

*** 

Adres 

przedsięwzięcia 

Oznaczenie 

umowy pożyczki 

i umowy dotacji 

zawartej 

pomiędzy 

WFOŚiGW i 

beneficjentem 

końcowym 

(data zawarcia, nr) 

Koszt 

całkowity 

przedsięwzięcia 

[zł] 

 

 

Koszt 

kwalifikowany 

przedsięwzięcia 

 

[zł] 

Kwota dofinasowania ze środków  NFOŚiGW 

dla beneficjenta końcowego wynikająca z 

zawartych przez  WFOŚiGW umów [zł] 

Kwota dotychczasowych wypłat dla 

beneficjenta końcowego [zł] 

  Wnioskowana kwota do wypłaty 

ze środków NFOŚiGW[zł] 

Przewidywany efekt 

ekologiczny  

 

Termin 

zakończenia 

realizacji 

przedsięwzięcia i 

osiągnięcia efektu 

ekologicznego i 

rzeczowego Ogółem  w tym: Pożyczka Dotacja 
Ogółem w 

tym: 
Pożyczka Dotacja 

Ogółem w 

tym: 
Pożyczka Dotacja 

Zwiększenie 

produkcji 

energii z OZE 

[MWh/rok] 

Ograniczenie 

lub 

uniknięcie 

emisji CO2 

[Mg/rok] 

1.                   

2.                 

3.                 

4.                 

(…)                 

RAZEM:             

     Potwierdzam, że WFOŚiGW dokonał wypłaty pożyczek z własnych środków na rzecz beneficjentów końcowych, wykazanych w niniejszym Wniosku 

 

     Potwierdzam, że WFOŚiGW dokonał wypłaty pożyczek ze środków udostępnionych w formie zaliczki przez NFOŚiGW na rzecz beneficjentów końcowych, wykazanych w poprzednim Wniosku o zaliczkę w 

kwocie   …………………….**** 

 
 

Łączna kwota wnioskowana do udostępnienia: [zł]*****  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania instytucji 

 

 

………………………………………….. 

Data 

  

*)        niepotrzebne skreślić 

**)      uzupełnić odpowiednio Rodzaj beneficjenta: OF – osoba fizyczna, W – wspólnota mieszkaniowa, S – spółdzielnia mieszkaniowa, JST - jednostka samorządu terytorialnego lub ich związek lub ich 

stowarzyszenie, SPH – spółka prawa handlowego, w której jst posiada 100% udziałów lub akcji 

***)    uzupełnić odpowiednio rodzaj przedsięwzięcia: KB – kocioł na biomasę, PC – pompa ciepła, KS – kolektory słoneczne, PV – system fotowoltaiczny, MEWi – mała elektrownia wiatrowa, CHP – układ 

mikrokogeneracyjny 

****)   kwota powinna być zgodna z kwotą zaliczki wypłaconej na podstawie poprzedniego wniosku  

*****) „Wnioskowana kwota do wypłaty ze środków NFOŚiGW” z wiersza Razem 

 

 

 


