
 

WNIOSEK 
o umoŜliwienie uczestnictwa w Projekcie 

 

Wnoszę o umoŜliwienie mi uczestnictwa w Projekcie pod nazwą „Instalacja systemów energii 

odnawialnej na budynkach uŜyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin naleŜących 

do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy         

i wykonanie instalacji układu solarnego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie       

Gminy ...........................................................................................................................................................… 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko .................................................................................................................................................  

nr telefonu ...........................................................……….. adres e-mail: ………….…………………………. 

seria i nr dowodu osobistego ............................................................................................................................. 

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

 

 Adres zameldowania na pobyt stały Adres do korespondencji 

ulica   

nr domu   

kod pocztowy   

miejscowość   

2. Miejsce instalacji układu solarnego: 

miejscowość ....................................................................................................................................................... 

ulica .................................................................................... nr domu …..…….................................................. 

nr ewidencyjny działki ………………………………………........................................................................... 

Powierzchnia uŜytkowa obiektu wynosi: .................................................................................................... m
2
. 

W budynku mieszkalnym stale zamieszkuje: ………...…………………………………………....…..  osób. 

3. Oświadczam, Ŝe ciepłą wodę uŜytkową uzyskuję na bazie następującego paliwa
*)

: 

4.  Oświadczam, Ŝe budynek mieszkalny, w którym będzie instalowany układ solarny, posiada / nie 

posiada
*)

 pokrycie(a) dachowe(go) zawierające(go) azbest lub ondulinę. 

 

5. Oświadczam, Ŝe
*)

:  

6. WyraŜam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym 

wniosku, wyłącznie do celów związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu, którego wniosek 

dotyczy. 

 

................................... dnia …….…….                                           ................................................................. 
podpis Wnioskodawcy 

Uwaga! Dofinansowanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy będzie moŜliwe            

po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Projektu przez stronę szwajcarską. 
*)

 właściwe zaznaczyć 

a) węgiel                  = 

b) olej opałowy = 

c) gaz                         = 

d) inne ………………………………………………………………………………………………………...     

a)  moje gospodarstwo domowe otrzymuje wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej lub 

systemu świadczeń rodzinnych           
= 

b) członkiem mojej rodziny jest osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowaŜnym  
= 

c)  moja rodzina ma status rodziny zastępczej   = 

d)  moja rodzina ma status rodziny wielodzietnej = 

e)  nie spełniam Ŝadnego z powyŜszych kryteriów = 
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