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  Załącznik nr 4 do Regulaminu I Konkursu GIS 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO PRZEDŁOśENIA PRZED 
PODPISANIEM UMOWY O DOFINASOWANIE 

 
 
 
 
 

Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: 
 

 

 

System zielonych inwestycji 

Część 4) - budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu 
podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARODOWY FUNDUSZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNE 
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ZAŁĄCZNIKI1 
 
1.  Wykaz składanych dokumentów finansowych: 

1.1. Aktualne zaświadczenie (wydane nie później niŜ 3 miesiące przed złoŜeniem 
w NFOŚiGW) właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu 
z płatnością podatków i opłat (kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem); 

1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego urzędu marszałkowskiego i WIOŚ 
(wydane nie później niŜ 3 miesiące przed złoŜeniem w NFOŚiGW) o 
wywiązywaniu się przez wnioskodawcę z obowiązku odpowiednio: z 
uiszczania opłat i ewentualnych kar zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo 
ochrony środowiska (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jeŜeli 
dotyczy. 

2.  Wykaz składanych dokumentów określających status prawny Wnioskodawcy2: 
2.1. Aktualna umowa (statut) spółki (oryginał lub kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez notariusza) – o ile uległa zmianie od czasu 
złoŜenie wniosku o dofinansowanie; 

2.2. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza); 

2.3. Inne dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy. Składane w 
oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
uprawnione osoby (wymienić): …………………………..…………………. 

3.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, które pozwoli na zrealizowanie Przedsięwzięcia i zachowanie trwałości. 

4.  Wykaz niezbędnych dokumentów formalnych: naleŜy dołączyć kopie następujących 
dokumentów  (w odniesieniu do całego zakresu projektu), jeŜeli nie zostały złoŜone 
wraz z wnioskiem o dofinansowanie: 

4.1. Decyzja o pozwoleniu na budowę (o ile jest wymagane, jeŜeli nie - stosowne 
oświadczenie); 

4.2. Dokumenty potwierdzające zgodność lokalizacji inwestycji z przeznaczeniem 
terenu: 

4.2.1 wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze 
szczegółowymi zasadami i warunkami zagospodarowania; 

lub w przypadku braku planu, 
4.2.2 decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

4.3. Dokumentacja techniczna - wyciąg z projektu budowlanego (tzn. pierwsza 
strona, wstęp, opis projektu). 

 
UWAGA!:  
W przypadku przedłoŜenia pozwolenia na budowę naleŜy równieŜ dołączyć: 

4.1.1 Oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
Natura 2000, tj. właściwego RDOŚ, zgodnie z Formularzem w 
Załączniku 3a (o ile jest właściwe dla danego typu projektu, a nie 
przeprowadzano oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000 zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. Dz. U. Nr 

                                                 
1 W przypadku gdy mowa jest o kopii dokumentu naleŜy rozumieć kopię tj. odpis poświadczony przez właściwy organ lub kserokopię 
poświadczoną przez uprawnioną osobę za zgodność z oryginałem w sposób wskazany w regulaminie konkursu. w przypadku braku 
wskazania na kopię dokumentu naleŜy przedłoŜyć jego oryginał. 
2 Wnioskodawca składa tylko te dokumenty, które określają jego statut prawny. 
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199 poz. 1227, tj nie nastąpiło wskazanie warunków w tym zakresie w 
odpowiednich decyzjach administracyjnych);  

4.1.2 Kopię dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko (o ile jest wymagane, 
jeŜeli nie - stosowne oświadczenie); 

4.1.3. Kopię prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (o ile 
jest wymagane, jeŜeli nie - stosowne oświadczenie). 

5.  Wykaz dokumentów potwierdzających zbilansowanie źródeł finansowania 
wnioskowanego przedsięwzięcia. 

5.1. W przypadku współfinansowania przedsięwzięcia z zewnętrznych źródeł 
finansowania: 
− oświadczenie o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia przez inne niŜ banki 

instytucje finansowe. Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby lub; 

− promesa udzielenia kredytu/poŜyczki/dotacji (wydana przez banki lub 
inne instytucje finansowe). Składana w oryginale lub w kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby lub; 

− wyciągi z zawartych umów kredytowych/poŜyczkowych/dotacji lub 
oświadczenie o przyznaniu kredytu, poŜyczki, dotacji z banków lub 
innych instytucji finansowych. Składana w oryginale lub w kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby; 

− wyciąg z ustawy budŜetowej państwa na rok bieŜący (w przypadku 
finansowania przedsięwzięcia ze środków budŜetu państwa). Składany w 
oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
uprawnione osoby; 

− oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budŜetu państwa w latach 
następnych (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków 
budŜetu państwa). Składane w oryginale lub w kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby ; 

− Inne dokumenty (wymienić): ........................................................................ 
5.2. W przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych 

Wnioskodawcy: 
− kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych; 
− uchwały Zarządu/Rady Nadzorczej/organów właścicielskich; 
− wyciągi z KRS potwierdzające zarejestrowanie wniesionego kapitału, 
− umowy innych poŜyczek; 
− inne dokumenty potwierdzające moŜliwość wniesienia deklarowanych 

środków własnych (wymienić):....................................................................; 
− inne dokumenty (wymienić): ........................................................................ 

 
6.  Kopia umowy/umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 

 
 
 
 


