WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI
dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji
DANE NIERUCHOMOŚCI
Adres nieruchomości

Numer działki ewidencyjnej

Obręb ewidencyjny

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków
(numer, data wydania) - jeżeli dotyczy

DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko /
nazwa Wnioskodawcy

Adres / siedziba Wnioskodawcy

Numer NIP
Numer REGON
Forma prawna
Tytuł do władania nieruchomością
i numer księgi wieczystej
Nazwa, nr rejestru/ewidencji, data
wpisu
Osoby upoważnione do
reprezentowania Wnioskodawcy
Osoba do kontaktu w sprawie wniosku
o dotację (imię, nazwisko, nr tel., adres
e-mail)

2020

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ROBOTACH LUB PRACACH

Opis planowanych robót lub prac

Uzasadnienie celowości planowanych
robót lub prac oraz ich wpływ na
realizację przedsięwzięć
rewitalizacyjnych, o których mowa
w art. 15 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wskazanie wymiernych rezultatów
planowanych robót lub prac

Planowany termin wykonania robót lub
prac

Całkowite koszty realizacji planowanych
robót lub prac

Kwota kosztów kwalifikowalnych
planowanych robót lub prac

Wkład własny Wnioskodawcy

Wartość
bezwzględna

Wartość
procentowa

Wnioskowana kwota dotacji (do 50%
kosztów kwalifikowalnych)

Wartość
bezwzględna

Wartość
procentowa

Kwota środków publicznych
przyznanych z innych źródeł ogółem

Wartość
bezwzględna

Wartość
procentowa

Kwota środków publicznych z innych
źródeł, o które ubiega się Wnioskodawca

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SKŁADANYCH DO WNIOSKU
TAK / NIE / NIE
DOTYCZY
Dokumenty niezbędne do identyfikacji nieruchomości, z uwzględnieniem miejsca jej położenia
Aktualny elektroniczny wydruk z księgi wieczystej potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę
tytułu prawnego do nieruchomości a w przypadku braku księgi wieczystej – wypis z rejestru
gruntów, akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do nieruchomości
wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego
Dokument potwierdzający formę prawną Wnioskodawcy – jeżeli dotyczy
Dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania Wnioskodawcy – jeżeli dotyczy
Harmonogram i kosztorys przewidywanych robót lub prac ze wskazaniem źródeł finansowania,
w tym także informację o wysokości środków własnych Wnioskodawcy
Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na roboty lub prace objęte
wnioskiem oraz informacja o ubieganiu się o takie środki w innych organach mogących udzielić
dotacji – jeżeli dotyczy
Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót lub prac,
na które ma być przeznaczona dotacja a w przypadku wniosku na wykonanie dokumentacji
zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych robót lub prac –
jeżeli dotyczy
Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych – jeżeli dotyczy
Oświadczenie obejmujące wykaz robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac
restauratorskich wykonanych przy nieruchomości w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów poniesionych na ich przeprowadzenie,
wraz z dokumentacją finansową potwierdzającą poniesienie nakładów
Dokumentacja fotograficzna nieruchomości ukazującą jej stan
Dokumentacja projektowa zawierająca opis planowanych robót lub prac – jeżeli dotyczy
Kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, ofertę wykonawcy lub inny dokument, na podstawie
którego oszacowano nakłady na wykonanie robót lub prac
Zgoda wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości na
ubieganie się o dotację w kwocie określonej we wniosku i przeprowadzenie robót lub prac albo
uchwała, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.
z 2020r. poz. 532 z późn. zm.) wyrażająca wolę wspólnoty mieszkaniowej na ubieganie się
o dotację w kwocie określonej we wniosku i przeprowadzenie robót lub prac
W przypadku, gdy o udzielenie dotacji ubiega się podmiot będący przedsiębiorcą:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie;
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności
Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia
pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do

objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem
i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.
311 z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

PODPISY
Podpis Wnioskodawcy albo osób/osoby upoważnionych/ej do reprezentowania Wnioskodawcy
…………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………….
(podpis/y, pieczęć Wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE O PRAWNEJ I FAKTYCZNEJ MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA PONIESIONEGO
KOSZTU PODATKU VAT
Oświadczam, że mam prawną i faktyczną możliwości odzyskania kosztu podatku VAT. 1
Oświadczam, że nie mam prawnej i faktycznej możliwości odzyskania kosztu podatku VAT, którego
wysokość została określona w wydatkach kwalifikowalnych projektu i nie są obecnie znane mi żadne
przesłanki, które mogą spowodować, że w przyszłości będę mieć prawną i faktyczną możliwość
odzyskania podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w ramach dotacji
kosztu podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. 1

PODPISY
Podpis Wnioskodawcy albo osób/osoby upoważnionych/ej do reprezentowania Wnioskodawcy

…………………………………………….
(miejscowość, data)

1Niepotrzebne skreślić

…………………………………………………….
(podpis/y, pieczęć Wnioskodawcy)

