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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 278/2020 

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

  

 
 
 
 

W N I O S E K 
o udzielenie dotacji celowej na przyłączenie do sieci gazowej. 

 

Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, zarządcy budynku)* 

Imię…………………………………………………………...................................................... 

Nazwisko/Nazwa…………………………………………......................................................... 
    NIP……………………………………………………............................................................... 

REGON ……………………………………………………………………………………….. 

         PESEL ........................................................................................................................................ 

* w przypadku współwłasności należy podać również dane współwłaściciela; wniosek winien być 

 podpisany przez współwłaścicieli 

1. Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy 
      Miejscowość………………………………………................................................................ 
      Ulica…………………………………………………............................................................  

        Nr domu………………………………………………… 

 Telefon kontaktowy…………………………………. 

2. Miejsce realizacji zadania Miejscowość…………………........................................................ 
      Ulica…..........................................................................................  
      Nr ewidencyjny nieruchomości 

        .................................................. 

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

……………………………………………………………………………………………… 

         Numer księgi wieczystej 

............................................................................................................................................... 
3.LOKALIZACJA ZADANIA planowanego do zrealizowania w …………………. roku Numer działki 

     …………………obręb ewidencyjny……………………………………..miejscowość 
     …………………………..…………. ulica……………………..………. nr……..….*) 

4.PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA . 

Data rozpoczęcia:……………………………….roku  

Data zakończenia:………………………………roku 

Szacunkowy koszt przyłącza gazowego: ................................. zł brutto 
 
 

……..………………………………………... 

Data i czytelny podpis wnioskodawcy 
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Załączniki do wniosku: 

1. Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej, złożone         
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały (o ile dotyczy), 

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 
w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie (o ile dotyczy), 

3. Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały (o ile dotyczy), 

4. Kserokopia umowy na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. 



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 278/2020 

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

Strona 1 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
 
 
 
 

 
................................................ 

miejscowość, data 

Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy………………………………………………………………… 

adres/siedziba ………………………………………………………………. 

NIP ...................…………………………………………………………….. 

REGON ....………………………………………………………………….. 

PESEL ........................................................................................................... 

Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą / prowadzę działalność rolniczą* 

.................................................................................................................................................... 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy lub osób działających w imieniu wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 278/2020 

Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 
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OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS/POMOCY DE MINIMIS 

W ROLNICTWIE/POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓSTWIE* 

………………………………................. 

miejscowość, data 

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

Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy 

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

adres/siedziba 

NIP………………………………………………. 

REGN……………………………………………  

PESEL……………………………………………  

Na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.   z 
2019 r., poz. 2096 z późn. zm.), pouczony/a o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, dobrowolnie oświadczam**,   
że   w roku   bieżącym   oraz    w ciągu    dwóch    poprzedzających    go    lat    podatkowych*  nie korzystałem/am 
z pomocy de minimis, o której mowa w art. 2 pkt. 10/art. 2 pkt 10a* ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn.zm.)        i aktualnie nie złożyłem/am 
wniosku o udzielenie tego rodzaju pomocy do innego organu. 

………………………………………………………… 

czytelny podpis ** 

*niepotrzebne skreślić 

** w imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania 
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