
Załącznik nr 2 

WZÓR 

FORMULARZ, NA KTÓRYM DOKONUJE SIĘ ROZLICZENIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH 

KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA, Z WYŁĄCZENIEM PRZEDSIĘWZIĘCIA O KTÓRYM MOWA 

W ART. 5C  

1.  Wnioskodawca: 

......................................................................................... 

2.  Numer umowy: 

..................................................................... 

3.  Rodzaj przedsięwzięcia (zaznaczyć właściwe*): A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S, T, U 

4.  Faktyczny koszt przedsięwzięcia (dla 

przedsięwzięć N, O, P,Q,R, S, T, U 

uzupełnia się na podstawie oświadczenia 
inwestora, o którym mowa w art. 18 ust. 1 

pkt 2 ustawy**) 

............................................... zł,  

a w przypadku przedsięwzięć N,O,P, Q – 
dodatkowo wartość gruntu stanowiącego 

własność inwestora, na którym realizowane 

jest przedsięwzięcie  ……………………… 
zł 

5.  Udział wnioskodawcy 

w faktycznym koszcie 

przedsięwzięcia (dotyczy 
przedsięwzięć N,O P,Q,R, 

S,T,U uzupełnia się na 

podstawie oświadczenia 

inwestora, o którym 
mowa  

w art. 18 ust. 1 pkt 2 

ustawy**) 
................................... zł 

6.  Kwota wsparcia wynikająca z umowy 

.............................................zł 

7.  Wsparcie należne (od 25% do 85% 

kwoty z poz. 4, ale nie większe niż kwota z 

poz. 6, 
............................................... zł 

8.  Wypłacona kwota 

wsparcia 

.................................... zł 

9.  Do wypłaty (nadwyżka wsparcia 

należnego nad kwotę wsparcia 

wypłaconego; jeżeli liczba ujemna, 
wpisać 0,00 zł) 

.................................................... zł 

10.  Do zwrotu (nadwyżka 
wypłaconego wsparcia 

nad kwotę wsparcia 

należnego; jeżeli liczba 

ujemna, wpisać 0,00 zł) 
............................................... zł 

11.  Udział należnego 
wsparcia w faktycznym 

koszcie przedsięwzięcia 

......................................% 

(kwotę z poz. 7 należy 
podzielić przez kwotę 

z poz. 4 i pomnożyć 

przez 100) 

12.  Liczba i powierzchnia użytkowa 
pozyskanych w ramach przedsięwzięcia 

lokali mieszkalnych, tymczasowych 

pomieszczeń/ liczba miejsc w sypialniach 

w noclegowni, liczba miejsc w pokojach 
pobytu w schroniskach dla osób 

bezdomnych lub liczba miejsc w 

ogrzewalniach, 
....................................... lokali/miejsc, 

......................................................... m2 , w 

tym także: lokali mieszkalnych 
dedykowanym seniorom: ……………. 

lokali ……………m2 oraz dedykowanym 

adresatom programu „Za życiem”: 

………… lokali …….…………..m2 

13.  Inne niż wsparcie finansowe źródła 

sfinansowania przedsięwzięcia (rodzaje i 
kwoty): ................................................... 

 

................................................... 
 

................................................... 

14.  Dane kontaktowe 

osoby wypełniającej 

rozliczenie 

 
..........................................

. 

 
..........................................

. 

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

. 

15.  Podpis osoby uprawnionej 

do składania oświadczeń 

w imieniu wnioskodawcy 
 

 

.............................................................. 
     

.............................................................. 

miejscowość i data 

 



FORMULARZ, NA KTÓRYM DOKONUJE SIĘ ROZLICZENIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH 

KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5C 

1.  Wnioskodawca: 

......................................................................................... 

2.  Numer umowy: 

..................................................................... 

 

3.  Rodzaj przedsięwzięcia (zaznaczyć właściwe*): , W, X 

4.  Faktyczny koszt 

przedsięwzięcia 
(dla przedsięwzięcia X 

 uzupełnia się na podstawie 

oświadczenia 
inwestora, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 

pkt 2 ustawy**) 
............................................... zł  

5.  Udział wnioskodawcy 

w faktycznym koszcie 
przedsięwzięcia (dotyczy 

przedsięwzięcia  X 

uzupełnia się na 
podstawie oświadczenia 

inwestora, o którym 

mowa w art. 18 ust. 1 
pkt 2 ustawy**) 

........................................zł 

6.  Kwota wsparcia wynikająca z umowy 

.............................................zł 

7.  Wsparcie należne  

 
…………………………zł 

8.  Wypłacona kwota 

wsparcia 
....................................... zł 

9.  Do wypłaty (nadwyżka 

wsparcia należnego nad 
kwotę wsparcia wypłaconego; jeżeli 

liczba ujemna, wpisać 0,00 zł) 

.................................................... zł 

10.  Do zwrotu (nadwyżka 
wypłaconego wsparcia 

nad kwotę wsparcia 

należnego; jeżeli liczba 
ujemna, wpisać 0,00 zł) 

............................................... zł 

11.  Udział należnego 
wsparcia w faktycznym 

koszcie przedsięwzięcia 

......................................% 
(kwotę z poz. 7 należy 

podzielić przez kwotę 

z poz. 4 i pomnożyć 

przez 100) 

12.  Wskazanie, które z zadań własnych 
gminy, wymienionych w art. 7 ust 1 pkt 2, 

3, 4-6, 8-10 lub 12 ustawy o samorządzie 

gminnym*** zostało zrealizowane w 
ramach przedsięwzięcia (wskazać 

odpowiedni punkt z art. 7 ust. 1 ustawy***) 

Art. 7 ust. 1 pkt …… ustawy*** 

13.  Inne niż wsparcie 

finansowe źródła 

sfinansowania 
przedsięwzięcia (rodzaje 

i kwoty): 

................................................... 

 
................................................... 

 

................................................... 

14.  Dane kontaktowe 

osoby 
wypełniającej rozliczenie 

 

........................................... 

 
........................................... 

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

15.  Podpis osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń 

w imieniu wnioskodawcy 

 
 

.............................................................. 

     

.............................................................. 
miejscowość i data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia: 

 

*   Rodzaje przedsięwzięć: 

 

A. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu 

wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej 

posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadającemu 

status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa (art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ustawy), w 

wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub 

mieszkania chronione. 

B. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, 

będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji 

pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie posiadającemu status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo 

części takiego budynku (art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale 

mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione. 

C. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy, 

jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status 

organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadającemu 

status organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku, jeżeli 

ten remont lub ta przebudowa nie dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora 

na podstawie obowiązującej umowy najmu (art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ustawy), w wyniku 

którego lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania 

chronione. 

D. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy, 

jednoosobowej spółki gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status 

organizacji pożytku publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadającemu 

status organizacji pożytku publicznego Skarbu Państwa albo części takiego budynku, jeżeli 

ten remont lub ta przebudowa dotyczy lokalu mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na 

podstawie obowiązującej umowy najmu gdy remont lub przebudowa dotyczy lokalu 

mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu, jeżeli 



beneficjent wsparcia uzyskał prawo do premii remontowej, o której mowa w art. 7 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. z 2020 r. poz. 

22, 284, 412 i z 2021 r. poz. 11), i realizuje przedsięwzięcie remontowe, o którym mowa w 

art. 2 pkt 3 tej ustawy, w budynku, w którym znajdują się te lokalne mieszkalne (art. 3 ust. 4 

ustawy), w wyniku którego zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne stanowiące 

mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione. 

E. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki 

gminnej, powiatu, organizacji pozarządowej posiadającej status organizacji pożytku 

publicznego albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadającemu status organizacji 

pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku, wymagająca dokonania 

remontu lub przebudowy (art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ustawy), w wyniku której powstaną lokale 

mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione. 

F. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy lub jednoosobowej 

spółki gminnej, albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub 

przebudowy (art. 3 ust. 2 ustawy), w wyniku której powstaną tymczasowe pomieszczenia. 

G. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności 

budynku mieszkalnego (art. 3 ust. 1 pkt 5 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale 

mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione. 

H. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności 

budynku mieszkalnego, połączone z remontem tych lokali lub budynku (art. 3 ust. 1 pkt 6 i 

art. 6 ustawy), w wyniku którego lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy 

lub mieszkania chronione. 

I. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu 

wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji 

pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 

ustawy), w wyniku której powstaną noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych lub 

nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w 

istniejącej noclegowni lub istniejącym schronisku dla osób bezdomnych, albo powstanie 

ogrzewalnia, z zastrzeżeniem, że w tym samym budynku powstanie również noclegownia lub 

schronisko dla osób bezdomnych. 

J. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi, 

będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, 



organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego 

budynku (art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy), w wyniku którego powstaną noclegownie, 

schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia, lub nastąpi zwiększenie powierzchni 

użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub 

istniejącym schronisku dla osób bezdomnych.  

K. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy lub 

jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego, organizacji pozarządowej albo 

podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, albo części takiego budynku, jeżeli budynek 

mieszkalny albo jego część nie są zamieszkane, (art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy), w wyniku 

którego powstaną noclegownie, schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalnia, lub nastąpi 

zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej 

noclegowni lub istniejącym schronisku dla osób bezdomnych.  

L. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki 

gminnej, związku międzygminnego organizacji pozarządowej albo podmiotów, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy 

(art. 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy), w wyniku którego powstaną noclegownie, schroniska dla 

osób bezdomnych lub ogrzewalnia, lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej 

pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub istniejącym 

schronisku dla osób bezdomnych.  

M. Remont, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejących noclegowni, schronisk dla 

osób bezdomnych lub ogrzewalni, w wyniku którego nastąpi dostosowanie noclegowni, 

schroniska dla osób bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 2245, 2473 oraz z 2020 r. poz. 1690 i 

1818), (art. 4 ust. 2 ustawy). 

N. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez 

inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 

ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy. 

O. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez 

inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy budynku 

niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 



2 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.  

P. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez 

inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny zmiany sposobu użytkowania 

budynku albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 

5 ust. 1 pkt 3 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy. 

Q. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez 

inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy całości 

albo części budynku mieszkalnego, będącego własnością społecznej inicjatywy 

mieszkaniowej, której jedynym właścicielem jest gmina, jeżeli ten remont nie dotyczy lokalu 

mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu (art. 5 

ust. 1 pkt 4 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy. 

R. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez społeczną 

inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), na 

podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 

5a ust. 1 ustawy. 

S. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo 

budownictwa społecznego albo spółkę gminną remontu lub przebudowy budynku 

niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 

2 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym 

mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.  

T. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez społeczną 

inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną zmiany sposobu użytkowania budynku albo 

części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 

ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym 

mowa w art. 5a ust. 1 ustawy. 

U. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez 

inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy całości 

albo części budynku mieszkalnego, będącego własnością społecznej inicjatywy 

mieszkaniowej, której jedynym właścicielem jest gmina, jeżeli ten remont nie dotyczy lokalu 

mieszkalnego zajmowanego przez lokatora na podstawie obowiązującej umowy najmu (art. 5 

ust. 1 pkt 4 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w 

przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy. 

 

W. Budowa lub przebudowa komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury 



społecznej (art. 5c ust. 1) 

X. Budowa lub przebudowa komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury 

społecznej przez inwestora, który realizuje przedsięwzięcie albo inwestycję, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1–5, lub jednoosobową spółkę gminną, której gmina przekazała realizację 

jednego z zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 4–6, 8-10 i 12 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 5c ust. 2), na podstawie umowy, o której 

mowa w art. 5c ust. 3. 

 

** Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na 

wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i 

tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 poz. 508 oraz Dz.U. z 2021 r. poz. 11)  

*** Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 


