
Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru  wniosków  na przedsięwzięcia  w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, 
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz  z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem 

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

Spis załączników wymaganych do Wniosku 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2017 

 



 
 

Spis załączników wymaganych do Wniosku 
 

 

 
 

1/1 

 

Z wnioskiem należy złożyć: 

 

Wszyscy wnioskodawcy: 
W postaci pliku PDF na płycie CD/DVD:  

1) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. 2004, poz. 

1389) – nie dotyczy dostaw niezwiązanych z robotami budowlano-montażowymi, lub  

2) Program funkcjonalno-użytkowy w przypadku realizacji przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia  

2 września 2004 r. (Dz. U. 2013, poz. 1129 ze zm.). 

W wersji drukowanej:   

3) Odpowiedni formularz efektu rzeczowo-ekologicznego odpowiadający realizowanemu 

przedsięwzięciu. W przypadku braku odpowiedniego formularza efektu należy dołączyć efekt 

opisowy z własnymi wyliczeniami, o ile są one możliwe (opis druków znajduje się w Części I 

pkt. 21 Instrukcji przygotowania wniosku). 

W przypadku występowania pomocy publicznej - Jeżeli w pkt 8 wniosku udzielono odpowiedzi 4x TAK, 

to należy dodatkowo złożyć:: 

4) Formularz dotyczący pomocy publicznej (Załącznik PP-3) – wypełniona część ogólna i część 

w zakresie wnioskowanej pomocy, 

5) Wypełniony właściwy Formularz informacji przedstawiany przez Wnioskodawcę przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż de minimis (np. pomoc regionalna 

inwestycyjna, pomoc horyzontalna na ochronę środowiska, pomoc której dopuszczalność 

została potwierdzona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji), 

6) Sprawozdanie finansowe właściwe dla wnioskodawcy za ostatnie 3 lata obrachunkowe 

(dokumenty dotyczą tylko wniosków o pożyczkę). 

Jednostki samorządu terytorialnego: 

1) Kopię zaświadczenia o wyborze na stanowisko Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta lub 

kopię uchwały o wyborze Członków Zarządu Powiatu lub kopię uchwały o wyborze Członków 

Zarządu Województwa lub upoważnienie dla osoby/osób podpisujących wniosek. 

Związki jednostek samorządu terytorialnego: 

1) Kopię uchwały o wyborze Członków Zarządu Związku lub upoważnienie dla osoby/osób 

podpisujących wniosek. 

Pozostałe Podmioty: 

2) Kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej oraz 
dokument wskazujący osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu 
Podmiotu (jeśli nie wynika to z dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej). 

 


