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WNIOSEK 

O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 

 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………..………………………….; 

Adres zamieszkania: …………………….………………………………………………; 

Seria i nr dowodu osobistego: ……………………………………..……………………. 

wydany przez: ………………………………………………..………………………….; 

PESEL: …………………………………………………………………………………; 

Adres e-mail: ………………...………………; nr telefonu: ……………………………; 

 

2. Dane budynków: 

a. Budynek mieszkalny: 

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

Podstawa prawna dysponowania: ……………………………………………………......; 

Dane wszystkich współwłaścicieli:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…; 

Powierzchnia ………………….……………….; 

Pokrycie dachu azbestem: TAK/NIE*; Rodzaj dachu: ……………………….………..; 

Budynek został oddany do użytku: TAK/ NIE*. 

Budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków: TAK/NIE*. 

 

b. Budynek niemieszkalny: (dotyczy wnioskodawców, którzy chcą zamontować na budynku 

niemieszkalnym, instalację wytwarzającą energię na potrzeby budynku mieszkalnego) 

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

Podstawa prawna dysponowania: ………………………………………………………..; 

Dane wszystkich współwłaścicieli:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..…; 

Powierzchnia całkowita …………………….………………………….………………; 
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Pokrycie dachu azbestem: TAK/NIE*; Rodzaj dachu: …………………………………; 

Budynek został oddany do użytku: TAK/ NIE* 

Budynek jest objęty ochroną konserwatora zabytków: TAK/NIE* 

 

3. Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii: 

Wielkość instalacji o którą wnioskuję na podstawie niniejszego wniosku i zakres prac 

objętych dofinansowaniem: 

 

Miejsce montażu instalacji: (budynek, grunt, rodzaj budynku) 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Działalność gospodarcza/rolnicza: 

a. Czy w budynku mieszkalnym jest zarejestrowana działalność gospodarcza: TAK/ 

NIE* 

b. Czy w budynku mieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza: TAK/ NIE* 

c. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej/rolniczej na nieruchomości lecz 

z wykluczeniem jej prowadzenia w budynku mieszkalnym zamontowany został 

osobny licznik , umożliwiający dokładne rozdzielenie mediów (energii elektrycznej) na 

cele socjalno – bytowe i cele prowadzonej działalności gospodarczej: TAK/ 

NIE/NIE DOTYCZY* 

 

5. Oświadczenia: 

a. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z Kodeksu Karnego (art. 297 

par.1 KK) ciążącej na osobie, która przedkłada podrobiony, przerobiony, 

poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia 

finansowego przyznawanego na podstawie projektu prowadzonego przez Gminę 

Kołaki Kościelne. 

 

………………………………………. 

Rodzaj instalacji Zużycie energii 

elektrycznej (kWh) 

Wielkość instalacji 

fotowoltaicznej (kWp) 

Instalacja fotowoltaiczna   
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b. Zapoznałem się z Regulaminem udzielania dofinansowania w postaci refundacji 

kosztów poniesionych na zakup lub zakup i budowę mikroinstalacji odnawialnych 

źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Kołaki Kościelne w ramach 

projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach naboru nr 8/2020 Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.. 

 

………………………………………. 

c. W budynku mieszkalnym wskazanym w pkt 2 niniejszego wniosku prowadzone jest 

tylko jedno gospodarstwo domowe/prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo 

domowe i każde z gospodarstw posiada prawnie wydzielony odrębny lokal*. 

 

………………………………………. 

d. Nie jestem zgodnie z art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z udziałem 

środków europejskich. 

 

………………………………………. 

e. Na dzień składania wniosku nie posiadam/posiadam* jakichkolwiek zaległych 

zobowiązań finansowych wobec Gminy Kołaki Kościelne z tytułu należności 

podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. a także z tytułu należności 

cywilnoprawnych  

 

………………………………………. 

f. Gwarantuję w odniesieniu do budynków wskazanych w pkt 2 spełnienie 

podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, konstrukcji oraz ich 

wytrzymałości na obciążenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

 

………………………………………. 

g. Azbest na dachu budynku mieszkalnego/niemieszkalnego* wskazanego w pkt 2 

niniejszego wniosku zostanie usunięty najpóźniej w terminie 6 miesięcy od momentu 

poinformowania mnie przez Gminę że zawarła umowę o dofinansowanie z IZ. 

(dotyczy wnioskodawców którzy wskazali, że na budynku znajduje się azbest) 
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………………………………………. 

h. Budynek wskazany w pkt 2 zostanie oddany do użytku najpóźniej w terminie 3 

miesięcy od momentu poinformowania mnie przez Gminę że zawarła umowę 

o dofinansowanie z IZ 

(dotyczy wnioskodawców którzy wskazali, że budynek znajduje się w trakcie budowy) 

 

………………………………………. 

i. Energia produkowana przez instalację odnawialnego źródła energii będzie 

wykorzystywana wyłącznie na potrzeby prowadzonego przeze mnie gospodarstwa 

domowego. 

 

………………………………………. 

j. Posiadam uprawnienia instalatora instalacji OZE o specjalności …………………… 

potwierdzone aktualnym certyfikatem wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego. 

(dotyczy wnioskodawców którzy wnioskują o dofinansowanie na zakup instalacji i zobowiązują się do jej 

samodzielnego zamontowania) 

 

………………………………………. 

k. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikację, wykorzystywanie swoich danych 

osobowych oraz wizerunku w celach związanych z projektem pn.: „Mikroinstalacje 

OZE na terenie Gminy Kołaki Kościelne – Projekt Grantowy z LGD” zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) 

 

 

………………………………………. 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem* położonej 

w …………………………………………………..... przy ulicy………………………………, 

nr ewidencyjny działki: ............................, dla której własność poświadczona jest na podstawie 

księgi wieczystej/ aktu notarialnego/ postanowienia sądu/ innego dokumentu*, tj. (nazwa 

i nr dokumentu) .................................................................................... i mam prawo do dysponowania 

powyższą nieruchomością umożliwiając zarówno instalację jak i eksploatację przynajmniej 

w okresie trwałości projektu instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. 

 

………………………………………. 
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* niepotrzebne skreślić. 

 

W załączeniu do wniosku składam:  

a. dokument potwierdzający prawo własności budynku wskazanego we wniosku; 

b. zgodę pozostałych współwłaścicieli na udział w Projekcie wg wzoru określonego 

w załączniku nr 3; 

c. certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego (tylko dla wnioskodawców 

wskazanych w pkt 5 ppkt j); 

d. zgoda konserwatora zabytków na udział w Projekcie i przeprowadzenie planowanych prac 

budowlanych (tylko dla budynków wskazanych w pkt 2 objętych ochroną konserwatora 

zabytków). 

 

 

 

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

data, miejscowość      podpis 

  


