
 

GMINA LUBICZ 87-162 Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, tel. 56 621 21 01,  e-mail: info@lubicz.pl   www.lubicz.pl 

Załącznik nr 1 do regulaminu naboru  

wniosków w ramach projektu pod nazwą  

„Instalacja Systemów Odnawialnych Źródeł  

Energii na terenie Gminy Lubicz 

WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE 

„INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LUBICZ” 
DZIAŁANIE 3.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 

 

DANE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO): 

A1 
Imię:  

Nazwisko:  
   Adres zamieszkania/montażu instalacji fotowoltaicznej: 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr domu:  

Nr działki geodezyjnej:  Obręb geodezyjny:  

Tytuł prawny do nieruchomości: 
(własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie) 

 

   Adres zameldowania (jeśli inny niż adres zamieszkania): 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr domu:  

   Dane kontaktowe (dane nieobowiązkowe ułatwiające komunikację w sprawie wniosku): 

Telefon:  e-mail:  
 

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI (Wypełnić w przypadku, gdy jest więcej współwłaścicieli nieruchomości): 

A2 
Imię:  

Nazwisko:  
   Adres zamieszkania: 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr domu:  

Tytuł prawny do nieruchomości: 
(własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie) 

 

   Dane kontaktowe (dane nieobowiązkowe ułatwiające komunikację w sprawie wniosku): 

Telefon:  e-mail:  

A3 
Imię:   

Nazwisko:  
   Adres zamieszkania: 

Miejscowość:   Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr domu:  

Tytuł prawny do nieruchomości: 
(własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie) 

 

   Dane kontaktowe (dane nieobowiązkowe ułatwiające komunikację w sprawie wniosku): 

Telefon:  e-mail:  

Uwaga: w przypadku większej liczby Wnioskodawców należy wypełnić i podpisać dodatkowy formularz Deklaracji 
 

OSOBA DO KONTAKTU: 

Imię:    Nazwisko:  

Dane kontaktowe (dane nieobowiązkowe ułatwiające komunikację w sprawie wniosku): 

Telefon:  e-mail:  
 

 

5. Załączniki:  

mailto:info@lubicz.pl
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− Kwestionariusz przystąpienia do projektu; 
− Kopie faktur za energię elektryczną za rok 2019; 
− Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za rok 2019 wraz z potwierdzeniem złożenia go do US; 
− Aktualny wyciąg z księgi wieczystej poświadczający tytuł prawny do nieruchomości. 

 

6. Oświadczenia: 

− Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z regulaminem naboru wniosków w ramach projektu pn: „INSTALACJA 

SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY LUBICZ”, akceptuję jego postanowienia oraz 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

− Oświadczam, że odprowadzam podatek dochodowy (PIT) na rzecz Gminy Lubicz (dotyczy 

Wnioskodawcy). 

− Zobowiązuję się do przedłożenia wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji projektu. 

− Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem mnie do Projektu. 

− Świadomy(a) odpowiedzialności karnej oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są 

zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

               ………………………………………………………………………………                    …………………………………………………… 

                        /miejscowość, data/                                                                    /Podpis Wnioskodawcy/ A1 

 

 

 

           …………………………………………………… 

                  /Podpis Współwłaściciela/ A2 

 

 

 

           …………………………………………………… 

                  /Podpis Współwłaściciela/ A3 
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