PIECZĘĆ FIRMOWA
(miejscowość, data)

(marzec2018)

WNIOSEK O UMORZENIE CZĘŚCI POŻYCZKI

UDZIELONEJ ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
I. Dane wnioskodawcy:
NAZWA
ULICA

NUMER BUDYNKU / MIESZKANIA

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

NUMER TELEFONU



Podmiot prowadzi działalność gospodarczą:

TAK

NIE

II. Nazwa zadania, numer i data zawarcia umowy pożyczki:
NAZWA ZADANIA

NUMER UMOWY

DATA ZAWACIA UMOWY

III. Dane finansowe zrealizowanego zadania:
Kwota wypłaconej pożyczki
Kwota spłaconej pożyczki na dzień
Kwota wnioskowanego umorzenia
Koszt kwalifikowany zadania
Udział środków dotacyjnych w koszcie kwalifikowanym zadania
IV. Oświadczenia wnioskodawcy dotyczące spełnienia warunków uprawniających do wnioskowania o umorzenie
pożyczki, wymienionych w § 9 pkt 1 Zasad udzielania dofinansownaia ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
(dostępnych na stronie www.wfos.gdansk.pl)
Wnioskodawca oświadcza, że:
a) wykonał zadanie w terminie wskazanym w umowie pożyczki

TAK

NIE

b) rozliczył zadanie zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ww. Zasad

TAK

NIE

c) do dnia złożenia niniejszego wniosku spłacił odpowiednią część pożyczki
określoną w § 9 pkt 3 i 5 ww. Zasad, tj.
%
d) na dzień złożenia niniejszego wniosku efekt ekologiczny osiągnięty w wyniku
zrealizowania zadania jest utrzymany

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

e) wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska
i administracyjnych kar pieniężnych wynikających z ustawy Prawo ochrony
środowiska
f) wywiązuje się ze zobowiązań w stosunku do WFOŚiGW w Gdańsku
wynikających z wcześniej zawartych umów
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V. Oświadczenie wnioskodawcy o VAT - proszę zaznaczyć odpowiednią opcję
Wnioskodawca oświadcza, że podatek VAT:
a) nie stanowił kosztu zadania, ponieważ został rozliczony/jest rozliczany z Urzędem Skarbowym
(w Rozliczeniu umowy podano kwoty netto)
b) w całości stanowił koszt kwalifikowany zadania, nierozliczany z Urzędem Skarbowym
(w Rozliczeniu umowy podano kwoty brutto)
c) w części (tj.
%) stanowił koszt kwalifikowany zadania, nierozliczany w tej części
z Urzędem Skarbowym (w Rozliczeniu umowy podano odpowiednio wyliczone kwoty brutto)
Wymagane uzasadnienie dotyczace VAT stanowiacego koszt kwalifikowany zadania:

...................................................................................................
(podpisy i piecztki imienne osób uprawnionych
do reprezentacji wnioskodawcy)

Załcznik:
- PP.I – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis”

...................................................................................................
(podpisy i piecztki imienne osób uprawnionych
do reprezentacji wnioskodawcy)

Załcznik:
- PP.I – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis”
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