
WNIOSEK  

o uczestnictwo mieszkańca Gminy Głuszyca w projekcie pn.:  

„Eko Głuszyca – tu mieszkam, tu żyję – montaż mikroinstalacji OZE” 

 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY PEŁNOMOCNIKA WSZYSTKICH WSPÓŁWŁASCICIELI 

 

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

PESEL: ………………………………………………………………………………...................................... 

Seria i nr dowodu tożsamości: ………………………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………… 

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

 

Ja, niżej podpisany, w imieniu własnym / wszystkich współwłaścicieli* budynku mieszkalnego, o którym 

mowa w pkt II niniejszego dokumentu, wnioskuję o udział w projekcie pn.” Eko Głuszyca – tu mieszkam, 

tu żyję – montaż mikroinstalacji OZE”, polegającym na montażu instalacji fotowoltaicznych 

wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych tj.: niezwiązane  

z działalnością gospodarczą (w tym również rolniczą i agroturystyczną).  

 

II. DANE BUDYNKU MIESZKALNEGO 
 

Adres budynku mieszkalnego  ………………………………………………………………………………… 

Oznaczenie działki gruntu: ……………………………………………………………………………………. 

Oznaczenie księgi wieczystej: …………………………………………………………………………………. 

Powierzchnia użytkowa ……………………………………………………………………………………….. 

Liczba mieszkańców  ………………………………………………………………………………………….. 

 

W budynku prowadzona jest działalność gospodarcza                   TAK                             NIE 

 

Dach budynku jest pokryty materiałem zawierającym azbest        TAK                             NIE  

 

 

III. DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI  
 

Współwłaściciel 1  

 

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

PESEL: …………………………………………………………………………………………………… 

Seria i nr dowodu tożsamości: ……………………………………………………………………………… 

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

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

 

Współwłaściciel 2 
 

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

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………… 



Seria i nr dowodu tożsamości: ……………………………………………………………………………… 

wydany przez: ……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………… 

 

Współwłaściciel 3  

 

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

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………. 

Seria i nr dowodu tożsamości: ……………………………………………………………………………. 

wydany przez: ……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………… 

 

Współwłaściciel 4 
 

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

PESEL: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Seria i nr dowodu tożsamości: ……………………………………………………………………………… 

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

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1) starannie zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie i Umową stanowiącą załącznik 

do tego Regulaminu, oraz akceptuję treść tych dokumentów bez zastrzeżeń, 

2) będę ponosił wymagane koszty związane z przygotowaniem i wdrożeniem Projektu, w tym opłatę  

za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, oraz opłatę na wdrożenie Projektu,  

3) jestem świadomy, że Projekt nie będzie realizowany jeśli Gmina nie uzyska dofinansowania  

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,  

a poniesione przez mnie koszty nie będą podlegały w tym przypadku zwrotowi,  

4) nie posiadam żadnych wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Głuszyca,  

5) informacje podane we wniosku są prawdziwe, oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,  

6) w przypadku zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązuję się do podpisania Umowy,  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Gminę. 

 

 

     …................................................................................................  
       czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 

 

 

Obowiązkowe załączniki:  

1) podpisane przez wszystkich współwłaścicieli pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek lub odpowiednią 

uchwałę wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku gdy dany budynek mieszkalny jest przedmiotem 

współwłasności, 

2) ankieta gospodarstwa, 

3) oświadczenie, o którym  mowa w § 3 ust. 3 regulaminu, w przypadku gdy dach budynku mieszkalnego 

pokryty jest materiałami zawierającymi azbest,  

4) zdjęcie budynku o wymiarach formatu A4, obrazujące fasadę i dach budynku wraz z przyległym bezpośrednio 

otoczeniem (np.: drzewa w pobliżu budynku).  

 


