
WNIOSEK 
 

I. Charakterystyka Inwestycji i obiektu 

1. Lokalizacja inwestycji  

Miejscowość…………………………… 

Ulica nr domu…………………………… 

Nr mieszkania……………………………  

nr działki (działek geodezyjnych) …………….., obręb geodezyjny …….… tytuł 

prawny do dysponowania nieruchomością: własność, współwłasność, użytkowanie 

wieczyste1 numer Księgi Wieczystej…………………………..  

2. Inwestor - właściciel budynku  

Imię…………………………..………. 

Nazwisko………………………………...…………………….. 

Tel. Kontaktowy………………………….. e-mail…………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, iż1: 

- jestem zameldowany na pobyt stały oraz odprowadzam podatek dochodowy na 

rzecz gminy 

- jestem zamieszkały i oraz odprowadzam podatek dochodowy na rzecz gminy 

- jestem zamieszkały 

3. Osoba do kontaktów – jeśli nie jest to właściciel  

Imię…………………………..………. 

Nazwisko………………………………...…………………….. 

Tel. Kontaktowy………………………….. e-mail…………………………… 

4. Charakterystyka: Obiekt Mieszkalny  

□ Budynek wolnostojący  
□ Bliźniak  
□ Zabudowa szeregowa 

5. Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z podatkiem od nieruchomości: 

…………………m2  

II Informacje techniczne 

1. Rodzaj podłoża pod montaż instalacji fotowoltaicznej:  

□ dachówka   □ papa    □ blacho-dachówka, blacha   □ eternit    □ powierzchnie 

utwardzone: bitumicznie, beton.  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



2. Wybór miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej:  

□ budynek mieszkalny do 300m2 (8 % VAT)   

- kierunek nachylenia dachu ……………………………….   

3. Przyłącze Energetyczne  

- istnieje przyłącze energii elektrycznej TAK/ NIE2 

- instalacja elektryczna w obiekcie jest trójfazowa TAK/ NIE2 

- moc przyłączeniowa [kW] …………………..…….  

- ilość zużywanej energii elektrycznej w ciągu roku ……………….. [kWh]   

- czy planowany jest wzrost zużycia energii TAK – ok.. …… %/ NIE2 

- dostawca energii elektryczne  ……………………….. 

- operator systemu dystrybucyjnego ………………………... 

- aktualna taryfa rozliczeniowa (ok. G11)  ……………………….. 

4. Ogrzewanie budynku  

- ogrzewana powierzchnia budynku …………………….….. [m2] 

- ogrzewana kubatura budynku  ………………………... m3 

- system grzewczy w budynku:  

□ Węglowy/miałowy  □ gazowy  □ olej  □ drewno   □ elektryczny  □ inny…………… 

- ilość czynnika grzewczego zużywana w ciągu roku …………………. 

Ton/m3/litrów/KWh 

- wymiary kotłowni lub miejsca przeznaczonego na kocioł 

 szerokość……………. M 

 długość……………… m 

 wysokość……………. M 

- średnica przewodu kominowego……………………….. cm 

- czy obecny kocioł służy do podgrzania ciepłej wody użytkowej? TAK/ NIE2 

5. Ciepła woda użytkowa  

- ile osób korzysta z instalacji ciepłej wody ………….……………. w tym pełnoletnich 

……………………….. , niepełnoletnich ………………………..  

- orientacyjne dzienne zużycie ciepłej wody w gospodarstwie ………………… litrów 

6. Stan budynku 

□ Budynek zamieszkały   □ Budynek nowobudowany 
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7. Prowadzenie działalności gospodarczej/rolniczej w budynku mieszkalnym 

 TAK/ NIE3 

8. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku 

mieszkalnym czy istnieje rozdział energii (dwa liczniki) – osobno na firmę i 

osobno na osobę fizyczną   TAK/ NIE3 

9. Liczba gospodarstw domowych w budynku 

mieszkalnym 

□ 1 gospodarstwo domowe  □ 2 gospodarstwa domowe  □ 3 i więcej gospodarstw 

domowych 

10. Czy posiada Pan/Pani inną instalację OZE niż wnioskowana, jeżeli tak, to 

jaką …………………………………………………………………..  

11. Oświadczam, iż w gospodarstwie zamieszkuje łącznie ……………. osób.  

 

 

III. Wybór rodzaju instalacji 

 
IV. Kryteria formalno-prawne 

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki: 

1. Lokalizacja nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja  

na terenie Gminy Zławieś Wielka - TAK/NIE4 

Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja - 

posiadane prawo do dysponowania nieruchomością (własność, współwłasność, 
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Rodzaj instalacji 

Szacunkowy 
koszt 

wykonania  
brutto 

 

Deklaracja 

poprzez 

wpisanie X  

w odpowiedniej 

rubryce 

Energia słoneczna 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 2,04 kW (produktywność ok. 1900 
kWh/rok) 12 000-13 000  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy  3,06kW (produktywność ok. 2150 
kWh/rok) 13 000- 19 000  

Instalacja fotowoltaiczna o mocy   4,08 KW  (produktywność ok. 2700 
kWh/rok ) 19 000-26 000 

 

Energia Słoneczna  
Instalacja solarna do podgrzania CWU – zbiornik ciepłej wody – do 
200l 8.000  

Energia aerotermalna 
Powietrzna pompa ciepła o mocy min. 2,3kWc + zasobnik ciepłej wody 
użytkowej 300L 12 000-13 000  



użytkowanie wieczyste), co najmniej do końca okresu trwałości projektu.   

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium: 

□ Wyciąg z księgi wieczystej; □ Akt notarialny, □ Postanowienie sądu,  

3. Uregulowanie wymagalnego zobowiązania mieszkańca wobec Gminy  TAK/NIE 4 

 
I. Oświadczenie dotyczące spełniania kryteriów społeczno-ekonomiczne

      

Oświadczam, że na dzień składania wniosku spełniam następujące kryteria 
społeczno-ekonomiczne: 

TAK 
/NIE 

Członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku 
mieszkaniowego i/lub energetycznego 

 

Członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci 
opału lub ryczałtu na jego zakup w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku 

 

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba niepełnosprawna 
zameldowana w obiekcie  

 

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z zaburzeniami 
psychicznymi zameldowana w obiekcie  

 

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba posiadająca prawo do 
świadczenia rodzinnego 

 

Moja rodzina ma status rodziny wielodzietnej  

Moja rodzina ma status rodziny zastępczej  

 
Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do 

dysponowania nieruchomością: 
 

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

 

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

 

Miejscowość i data / Czytelny podpis Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 
 

II. Załączniki  

Lp. Do formularza zgłoszeniowego załączam następujące dokumenty:  

Zaznacza

my X w 

odpowiedn

iej rubryce 

1. 
Potwierdzenie prawa własności, współwłasności, użytkowania 

wieczystego nieruchomości 
 

2. Oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli dotyczy)  

3. 
Dokumenty potwierdzające spełnianie przynajmniej jednego z kryteriów 

społeczno-ekonomicznych  (jeśli dotyczy) 
 

4. 
Oświadczenie dot. Zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie 

do dnia 31 maja 2018 roku 
 



5.  Deklaracja przystąpienia do projektu  

7. 
Dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego na 

rzecz gminy (PIT) 
 

 

Wszystkie dokumenty należy wypełnić czytelnie i podpisać przez 

właściciela/wszystkich współwłaścicieli lub użytkownika wieczystego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
 
Ja niżej podpisany deklaruję wolę uczestnictwa w Projekcie przygotowywanym przez 
Gminę Zławieś Wielka planowanym do realizacji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020  
 
I. DANE DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI 

Miejscowość:  
…………………………………………….… 

Adres: 
……………………………………………………….. 

Numer działki: 
……………………………………………… 

 

 
II. DANE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA/ 

UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI)5 
 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………   

adres zam. ……………………………………………………………………………….. 

Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………. 

PESEL …………………………  Nr telefonu…………….......  

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………………….  

Tytuł prawny do nieruchomości:……………………………………………… 

potwierdzony dokumentem (np. wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, 

postanowienie sądu)  

2. Imię i nazwisko ……………………………………………  adres zam.………..… 

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

Legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………. 

PESEL …………………………  Nr telefonu……………………………………....... 

Adres do korespondencji: ……………………………………………. Tytuł prawny 

do nieruchomości:…………………………………………………………………. 

potwierdzony dokumentem (np. wyciąg z księgi wieczystej, akt notarialny, 

postanowienie sądu)  

Uwaga: w przypadku większej liczby Wnioskodawców należy wypełnić i podpisać 
dodatkowy formularz Deklaracji 
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3. OSOBA DO KONTAKTU  
Imię i nazwisko ………………………………… Tel.…………………………………… 

Adres …………………………………………………. e-mail:…………………………...  

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

1. Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości.6  

2. Oświadczam, że członkiem mojego gospodarstwa domowego jest/nie jest7 
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/rolniczą. 

3. Oświadczam, że w budynku, w którym miałaby być zamontowana Instalacja 
jest/nie jest8 prowadzona działalność gospodarcza/działalność rolnicza. 

4. Wyrażam zgodę na udostępnienie powyższej nieruchomości w celu 
przeprowadzenia oceny technicznej.  

5.  Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku, gdy konstrukcja i stan techniczny 
dachu lub elewacji albo ukształtowanie nieruchomości uniemożliwi wykonanie 
Instalacji, nie będę mógł wziąć udziału w Projekcie. Jestem świadomy, że opłata 
za wykonanie oceny technicznej nie podlega zwrotowi. 

6. Wyrażam zgodę na bezpłatne użyczenie Gminie Zławieś Wielka powyższej 
nieruchomości w celu wykonania Instalacji w przypadku wyboru Projektu do 
dofinansowania na okres realizacji Projektu oraz przez okres trwałości Projektu. 

7. W przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę 
Zławieś Wielka podpiszę z Gminą Umowę uczestnictwa w Projekcie regulującą 
wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe wynikające  
z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Gminą  
a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

8. Mam świadomość i wyrażam zgodę na to, że przez okres trwałości projektu 
właścicielem Instalacji wykonanej na mojej nieruchomości będzie Gmina.  

9. Wyrażam zgodę na podpisanie umowy przekazania przez Gminę prawa 
własności do wykonanej na mojej nieruchomości Instalacji po upływie okresu 
trwałości projektu. 

10. Przyjmuję do wiadomości, iż realizacja projektu może pociągać za sobą 
dodatkowe koszty niekwalifikowane związane z dostosowaniem instalacji 
elektrycznej i/lub wodnej i/lub centralnego ogrzewania do wymagań instalacji 
urządzeń niebędących w zakresie realizacji projektu oraz w całości zobowiązuję 
się je ponieść.  

11. Upoważniam Gminę Zławieś Wielka do reprezentowania mnie przed wszystkimi 
organami administracji publicznej w trakcie procedur formalno-prawnych 
związanych z inwestycją objętą projektem. 

12. Przyjmuję do wiadomości, że realizacja projektu będzie możliwa pod warunkiem 
uzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w 
związku z tym nie mam prawa do roszczeń w stosunku do Gminy, jeżeli 
realizacja projektu nie dojdzie do skutku.  

13. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu naboru wniosków od 
mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie 
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Gminy Zławieś Wielka” akceptuję zapisy w/w dokumentu i nie wnoszę do nich 
uwag.  

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych  
w przedstawionych przeze mnie dokumentach, dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procedury związanej z przystąpieniem do projektu. Zostałem 
poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne 
oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).9 

 
 

Czytelny podpis wszystkich osób posiadających tytuł prawny do 
dysponowania nieruchomością: 

 
 

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

 

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

 

Miejscowość i data / Czytelny podpis Miejscowość i data / Czytelny podpis 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zławieś Wielka. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu 
uzyskania dofinansowania i rozliczenia Projektu. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania montażu i rozliczenia instalacji w 
ramach projektu. 



…………….., dnia ………………… 

Dane Wnioskodawcy/-ów: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ..………………………………………………………………… 

Nr tel. …………….……………………………….……………… 

Oświadczenie  

dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego w terminie  

do dnia 31 maja 2018 roku 

Niniejszym oświadczam, że nowobudowany budynek zlokalizowany pod adresem: 

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

............................................................... (nr działki: …………………………………….), 

którego jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości* zostanie zasiedlony oraz uzyskam pozwolenie na użytkowanie  

w terminie do 31 sierpnia 2017 roku. 

 

 

……………………………….. 

      Podpis/-y 

 

 

*Niewłaściwe skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…………………., dnia …………...………… 

 

 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/rolniczą  

 

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

 

Adres prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej  

 

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

 

Nr tel. 

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

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS 

 

niniejszym oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym* oraz w dwóch 

poprzedzających go latach kalendarzowych* otrzymałem/nie otrzymałem** pomoc de 

minimis w łącznej wysokości brutto …………………….………….…… zł.  

 

Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia do Gminy Zławieś Wielka zaświadczeń 

o pomocy de minimis uzyskanej po dniu złożenia przedmiotowego wniosku, a przed 

dniem podpisania z Gminą Umowy uczestnictwa w projekcie. 

 
 

…………………………… 
          Podpis/-y 
 
 
 
 

* W przypadku podmiotów, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem 
kalendarzowym, pod uwagę należy wziąć lata obrotowe.  
** Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 

…………….., dnia ………………… 

Dane Wnioskodawcy/-ów: 



Imię i nazwisko ………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ..………………………………………………………………… 

Nr tel. …………….……………………………….……………… 

Oświadczenie  

dot. wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest 

Niniejszym oświadczam, dokonam wymiany pokrycia dachowego zawierającego 

azbest na budynku zlokalizowanym pod adresem: 

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

............................................................... (nr działki: …………………………………….), 

którego jestem właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym 

nieruchomości* oraz oświadcza, że zostanie zdemontowany w terminie do 31 maja 

2018 roku. 

 

 

……………………………….. 

      Podpis/-y 

 

 

*Niewłaściwe skreślić  

 
 


