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Wniosek o powierzenie Grantu 

w ramach Projektu grantowego pn. „SŁONECZNE INSTALACJE OZE W GMINIE 

SZCZUCZYN II”  

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta 

na odnawialnych źródłach energii 

 

1. Dane Grantobiorcy 

 

Imię i nazwisko Grantobiorcy 
 

 

Adres zamieszkania Grantobiorcy 
 

 

Seria i numer dowodu osobistego 
 

 

Organ wydający ww. dokument 
 

PESEL 
 

 

Dane kontaktowe Grantobiorcy (telefon, 

email) 

 

 

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny od 

wskazanego powyżej) 

 

 

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia 

 

Kod pocztowy, Miejscowość 
 

 

Nr działki 
 

 

Obręb ewidencyjny 
 

 

Ulica/Numer domu/Numer lokalu 
 

 

 
3. Dane o nieruchomości 

 

Tytuł prawny do nieruchomości 
 

 

Liczba osób zamieszkujących (łączna 

liczba osób w gospodarstwie domowym) 

 

Dokument potwierdzający dysponowanie 

nieruchomością (księga wieczysta, umowa 

najmu etc.) 

 

Dane wszystkich współwłaścicieli
1
  

Miejsce planowanego montażu instalacji 

(Budynek mieszkalny/Budynek 

niemieszkalny) 

 

Powierzchnia użytkowa budynku (m
2
)  

Powierzchnia całkowita budynku (m
2
)  

                                                
1
 Należy wypełnić stosowne Oświadczenie, stanowiące Załącznik do Wniosku o powierzenie Grantu. 
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Pokrycie dachu azbestem (TAK/NIE)  

Budynek został oddany do użytkowania 

(TAK/NIE) 

 

Budynek jest objęty ochroną 

Konserwatora zabytków (TAK/NIE) 

 

 

4. Planowany zakres przedsięwzięcia 

 

Opis przedsięwzięcia 

Inwestycja polega na zakupie i montażu instalacji z zakresu 

odnawialnych źródeł energii: 

□ Instalacja fotowoltaiczna 

□ Instalacja solarna (kolektorów słonecznych) 

□ Instalacja fotowoltaiczna oraz Instalacja solarna 

Planowana data rozpoczęcia 

realizacji Inwestycji 

 

Planowana data zakończenia 

realizacji Inwestycji 

 

Całkowita wartość inwestycji  

Kwota wydatków 

kwalifikowalnych (PLN) 

 

Wnioskowana kwota 

dofinansowania (PLN) – Grant 

(65%% 

 

Wkład własny Grantobiorcy (PLN)  

 

5. Szczegółowy przedmiot przedsięwzięcia 

 
Rodzaj instalacji Moc/wielkość instalacji Miejsce montażu instalacji 

Instalacja 

fotowoltaiczna 
 kWp 

 Budynek mieszkalny/Budynek 

niemieszkalny
2
 

 

Dach/elewacja/grunt
3
 

Instalacja solarna  l 

 Budynek mieszkalny/Budynek 

niemieszkalny
4
 

 

 

 

Dach/elewacja/grunt
5
 

 
6. Przeznaczenie budynku a prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej 

 

Czy w tym samym budynku zarejestrowana jest działalność gospodarcza? 

(TAK/NIE) 

 

Czy w tym samym budynku prowadzona jest działalność gospodarcza? 

(TAK/NIE) 

 

Czy w tym samym budynku zarejestrowana jest działalność rolnicza? 

(TAK/NIE) 

   

Czy w tym samym budynku prowadzona jest działalność rolnicza? 

(TAK/NIE) 

 

                                                
2 Należy wskazać właściwą opcję. 
3 Należy wskazać właściwą opcję. 
4 Należy wskazać właściwą opcję. 
5 Należy wskazać właściwą opcję. 
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Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej/rolniczej w 

innym budynku, ale na terenie tej samej nieruchomości zamontowano 

opomiarowanie umożliwiające odrębne monitorowanie zużycia energii na 

potrzeby mieszkaniowe i pozostałe wynikające z prowadzonej działalności 

gospodarczej/rolniczej? (TAK/NIE) 

 

 

 

7. Oświadczenia Grantobiorcy 

 

Informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż pomoc finansowa przyznawana w postaci Grantu przez Gminę 

pochodzi ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Gminy Szczuczyn (dotyczy dopłaty do 

wkładu własnego w przypadku montażu instalacji hybrydowej). 

 

Jestem mieszkańcem Gminy Szczuczyn.  

 

Oświadczam, że biorąc pod uwagę zapisy § 10 ust 1 Regulaminu wyboru Grantobiorców oraz 

realizacji Projektu grantowego projektu pn. SŁONECZNE INSTALACJE OZE W GMINIE 

SZCZUCZYN II oraz przepisy prawa nie jestem wykluczony(a) z możliwości otrzymania 

dofinansowania. 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem innego tytułu do 

dysponowania nieruchomością
6
 wskazaną w pkt 3 i mam prawo do dysponowania powyższą 

nieruchomością umożliwiając zarówno instalację, jak i eksploatację zadeklarowanej instalacji 

OZE w okresie trwałości Projektu. W celu potwierdzenia posiadania prawa do dysponowania 

nieruchomością, w załączeniu przedkładam dokument pn. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Średnioroczne zużycie energii elektrycznej na cele mieszkaniowe dla nieruchomości objętej 

Wnioskiem wynosi ………………….. kWh. W celu potwierdzenia ww. wartości, w 

załączeniu przedkładam rachunki za energię elektryczną i/lub inne dokumenty wskazujący 

zużycie energii elektrycznej, np. bilans mocy urządzeń za okres ostatnich 12 miesięcy. 

 

Będę utrzymywać działającą instalację OZE dofinansowaną ze środków Europejskiego   

Funduszu   Rozwoju   Regionalnego   w   ramach   Regionalnego   Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w okresie 5 lat trwałości Projektu. 

 

Deklaruję pokrycie wszelkich kosztów przekraczających wysokość przyznanego Grantu 

(wkład własny) oraz kosztów niekwalifikowalnych instalacji OZE. 

 

Zapoznałem/-am się z Regulaminem wyboru Grantobiorców i realizacji Projektu grantowego 

pn. „SŁONECZNE INSTALACJE OZE W GMINIE SZCZUCZYN” oraz wszystkimi jego 

załącznikami i akceptuję treść tych dokumentów, będąc świadomym/świadomą wymagań 

wynikających z Regulaminu obejmujących m.in.: brak jakichkolwiek zaległych zobowiązań 

finansowych wobec Gminy Szczuczyn i jej jednostek oraz instytucji podległych Gminie (np. 

podatek rolny/od nieruchomości, podatki za wywóz śmieci i inne opłacane na rzecz Gminy).  

 

Oświadczam, że obecne pokrycie dachowe w postaci materiału zawierającego azbest 

wymienię przed wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na własny koszt i zgodnie  

                                                
6 Należy wskazać właściwą opcję. 
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z obowiązującymi przepisami prawa. Wymianę pokrycia dachowego zakończę przed 

montażem w/w instalacji (jeżeli dotyczy). 

 

Oświadczam, że nowobudowany budynek zostanie oddany do użytkowania i zasiedlony przed 

złożeniem wniosku o wypłatę Grantu (jeżeli dotyczy). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 

maja 201  r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 201  r., poz. 1  1) wyłącznie dla 

potrzeb realizacji Projektu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji na każdym 

etapie realizacji Projektu grantowego zarówno przez Grantodawcę, jak również IZ RPOWP 

oraz inne podmioty uprawnione. 

 

 

8. Załączniki (należy wymienić załączniki, o których mowa powyżej w celu spełnienia wymagań 

Regulaminu naboru Grantobiorców i realizacji Projektu grantowego, a które Grantobiorca dołącza do 

Wniosku o powierzenie Grantu): 

 

a) …………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………………………………… 

d) Etc. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

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

                           Miejscowość, data i czytelny podpis Grantobiorcy 

 


