
 
 

 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  

 

…..…….……………………..…… 

Burmistrz Olesna                   Data/godzina wpływu do Urzędu Miejskiego 

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 

 

 

 Wniosek o udzielenie dotacji celowej  

z budżetu Gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona 

różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych 

określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno 

 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

1.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY(zaznaczyć właściwe): 

□ osoba fizyczna                    □ wspólnota mieszkaniowa                    □ osoba prawna 

 

Imię i Nazwisko/Nazwa ……………………………………………………………………………… 

 

Adres ……………………………………………….……………………….….……………………… 

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

PESEL* ………………………..………………..……    KRS*…………………………………….. 

 

REGON *…………………………………………… NIP* …………………………………………... 

 

nr tel. ………………………………………… e-mail …………….…………………………………. 

*jeśli dotyczy 



 
 

 
 

2. LOKALIZACJA ZADANIA 

Miejscowość……….…………………………………………………………………………………… 

ulica …………………………………………………………………………………………..……… 

Działka ewidencyjna nr ………………………………… obręb ……………………………………. 

Księga wieczysta ……………………………………………………………………………………….  

3. TYTUŁ PRAWNY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwe): 

□ własność 

□ współwłasność (podać liczbę współwłaścicieli) ……………………………………………. 

□ inny (podać jaki) ………………………………………………………………………………. 

 

4. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY (jeśli dotyczy) 

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

2. PESEL ……………………………………………………………………………………………  

3. Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………..……  

W przypadku wskazania pełnomocnika do wniosku należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa oraz dowód 

uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej 

zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo. 

5. OPIS ZADANIA (zaznaczyć właściwe) 

□ utrzymywanie i tworzenie potencjalnych zbiorowisk zastępczych takich jak nasadzenia 

drzew, krzewów, w tym zadrzewień śródpolnych wraz z przygotowaniem terenu pod 

nasadzenia (palikowaniem, korowaniem, rozłożeniem agrowłókniny)  

Powierzchnia planowanych nasadzeń  (m²) 
 

Ilość i gatunki nasadzeń 
 

Drzewo o obw. pnia 14 cm i powyżej (szt.) 
 

Krzew (szt.) 
 



 
 

 
 

Opis zadania 

(opis + wskazanie obszaru nasadzeń) 

 

 

 

□ zakładanie łąk kwietnych i chwastowisk  wraz z przygotowaniem terenu pod zasiewy 

Powierzchnia planowanych zasiewów (m²)  

Gatunki roślin 

 

 

Opis zadania 

(opis + wskazanie obszaru zasiewów) 

 

 

 

□  montowanie skrzynek lęgowych dla ptaków, domków dla ssaków i owadów 

Ilość budek/domków (szt.)  

 

Typ budek/domków (np. A, A1, B, D, E, P, 

dla jeży, wiewiórek, owadów itp.) 

 

Wymiary zewnętrzne: 

 

wysokość ………. cm              szerokość………… cm 

długość ……….. cm 

Ilość budek/domków (szt.)   

 

Typ budek/domków (np. A, A1, B, D, E, P, 
dla jeży, wiewiórek, owadów itp.) 

 



 
 

 
 

Wymiary zewnętrzne: 

 

wysokość ……… cm              szerokość………… cm 

długość ……….. cm 

  

Planowany termin realizacji zadania 

Data rozpoczęcia  

Data zakończenia  

6. ZRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA 

Planowana wysokość kosztów kwalifikowanych zadania ……..…………………...…………….. 

Wyliczenie dotacji: 

       …..……….     x 0,85 = …….……..  zł,   ale nie więcej niż ……………………………….. zł 

      kwota razem brutto                                                                                                limit dla typu zadania                                                                                              

Wnioskowana dotacja:……………...........................................................................……….. 

Środki własne Wnioskodawcy:…………………………………………..…………………….. 

Nr rachunku bankowego na który wnioskuję o wypłatę środków: 

                          

 

7. OŚWIADCZAM, ŻE: 

1) Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań 

ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania;  

2) Jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę 

dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia, dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla 

uzyskania wnioskowanego dofinansowania wynikająca z art. 297 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 roku - 

Kodeks karny; 

3) Jestem właścicielem nieruchomości na której będzie realizowane zadanie (w przypadku właściciela 

nieruchomości); 



 
 

 
 

4) Uzyskałem/uzyskałam zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania (w 

przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel nieruchomości); 

5) Jestem posiadaczem nieruchomości na której będzie realizowane zadanie i posiadam zgodę właściciela 

na jego realizację i złożenie wniosku o udzielenie dotacji (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest 

właścicielem nieruchomości); 

6) Nieruchomość, którego dotyczy inwestycja nie jest przeznaczona na cele rekreacyjne lub związana z 

prowadzeniem działalności gospodarczej  

7) Nie otrzymałem/nie otrzymałam  i nie będę się ubiegać o dofinansowanie z innych bezzwrotnych źródeł 

finansowania;  

8) Zobowiązuję się do wykonania dokumentacji fotograficznej (min. 3 zdjęcia), potwierdzającej realizację 

zadania; 

9) Akceptuję możliwość przeprowadzenia przez Gminę Olesno lub uprawnione podmioty kontroli przed, w 

trakcie realizacji, a także w okresie trwałości projektu; 

10) Podatek od towarów i usług stanowi koszt kwalifikowany projektu i nie mam prawnej możliwości odliczenia 

podatku naliczonego od towarów i usług (Vat) od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

11) W przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego po złożeniu niniejszej deklaracji, o fakcie tym 

niezwłocznie poinformuję Urząd Miejski w Oleśnie; 

12) Potwierdzam otrzymanie załącznika informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO” od Administratora 

Danych Osobowych, z którym się zapoznałem/am i przyjąłem/ęłam do wiadomości;   

13) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Olesno do celów realizacji 

projektu – zgodnie z przepisami RODO; 

14) Jestem świadoma/świadomy, że moim obowiązkiem po zrealizowaniu zadania  będzie utrzymanie go 

przez okres trwałości projektu (który obejmuje 5 lat licząc od ostatniej płatności dokonanej przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WO 2014-2020 na rzecz Gminy Olesno w ramach umowy podpisanej w związku z 

realizacją projektu) oraz nie poddawania zadania istotnej zmianie mającej wpływ na jego charakter, cele i 

warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów, a w konsekwencji 

do braku finansowania zadania w ramach niniejszej umowy.  

…………………………………   ………………………………………. 

                      data               podpis Wnioskodawcy 

 

 



 
 

 
 

8. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU  

WYKAZ DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem (oryginały 

dokumentów wnioskodawca zobowiązany jest posiadać do wglądu) 

1. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zgoda wszystkich 

współwłaścicieli na realizację inwestycji.  

2. W przypadku wniosku, składanego przez wspólnotę mieszkaniową: 

a) uchwała powołująca zarząd wspólnoty lub umowa powierzająca zarządzanie 

nieruchomością zarządcy (podmiotowi reprezentującemu wspólnotę mieszkaniową); 

b) uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca zgodę zarządowi wspólnoty na 

ubieganie się o dotację oraz na przeznaczenie środków wspólnoty na sfinansowanie 

pozostałych kosztów projektu (wkład własny). 

3. Oryginały dokumentów uprawniających do występowania w imieniu wnioskodawcy (jeśli 

dotyczy):  

a) pełnomocnictwo; 

b) dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli wymagana). 

4. Mapa/załącznik graficzny ze wskazaniem miejsca zadania (jeżeli dotyczy). 

Do wniosku załączam:  

1) ……………………………………………………………………………………….……………….. 

2) ………………………………………………………………………………….……………….……. 

3)…………………………………………………………………………………………………………. 

4)…………………………………………………………………………………………………………. 

5)…………………………………………………………………………………………………………. 

6)…………………………………………………………………………………………………………. 

7) ………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………   ……………………………………………. 

      data                              podpis Wnioskodawcy 



 
 

 
 

Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli* 

nieruchomości o wyrażeniu zgody na  złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej  

z budżetu Gminy Olesno przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności 

biologicznej, na dofinansowanie realizacji zadań ochronnych określonych w Programie 

Ochrony Przyrody Gminy Olesno 

 
……………………...……………… 
miejscowość i data 

1.Dane wnioskodawcy: 
 
.................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 
 

 
..................................................................................................................................... 
(adres zamieszkania) 
 
 

Ja/My* niżej podpisany/podpisani* oświadczam/oświadczamy*, że jestem/jesteśmy* 

współwłaścicielem / współwłaścicielami* nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka/działki  

 

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

położnej pod niżej wskazanym adresem: 

 
2. Adres nieruchomości: 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................... 
(miejscowość, ulica, nr posesji) 
 
 

3. Dane osób składających oświadczenie: 
 

 
.............................................................................          ...…………………………………………….…….. 
(imię i nazwisko)        (adres zamieszkania) 
 

 
..............................................................................        ………………………………………………...…… 
(imię i nazwisko)        (adres zamieszkania) 
 

 
..............................................................................          ……….………………………….….……………… 
(imię i nazwisko)        (adres zamieszkania) 
 

 
.............................................................................         …...….………………………………….……..…… 
(imię i nazwisko)         (adres zamieszkania) 



 
 

 
 

Oświadczam/y, że wyrażamy zgodę na wykonanie zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie 

realizacji zadań ochronnych, określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno w zakresie 

przedstawionym we wniosku, złożonym przez ubiegającego się o dofinansowanie.  

Jednocześnie oświadczam/y, że jest mi/nam znana odpowiedzialność karna za przedłożenie 

fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia, 

dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania wnioskowanego 

dofinansowania, wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny  

 

 

 

 
 
 
……….……………….…………………………………………….…..  
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie 
 

 
 
………………………………….……………………………………… 
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie  

 
 
 
……….……………….…………………………………………….…..  
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie  

 
 
 
……….……………….…………………………………………….…..  
data i czytelny podpisy osoby składającej oświadczenie  

 

 


