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* Zakres określony w pkt 1-4 Pełnomocnictwa to zakres obligatoryjny na etapie składania wniosku o udzielanie grantu. Zakres 
określony w pkt 5-6 należy usunąć, jeśli nie dotyczy Grantobiorcy. 
** Wykreślić niewłaściwe. 
*** Dopuszcza się wystawienie jednego pełnomocnictwa dla tego samego pełnomocnika przez a) kilku współwłaścicieli tej 
samej nieruchomości, b) pojedynczego właściciela kilku nieruchomości. W przypadku  pkt a) konieczne jest wymienienie z 
imienia i nazwiska wszystkich współwłaścicieli udzielających pełnomocnictwa oraz złożenie przez nich wszystkich czytelnych 
podpisów. W przypadku pkt b) konieczne jest wymienienie adresów wszystkich nieruchomości, w stosunku do których 
udzielane jest pełnomocnictwo. 
 

 

Wzór załącznika nr 5 do formularza nr 3 wniosku o udzielenie grantu                                                                       

    
 

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

   

Pełnomocnictwo* 

 

Upoważniam:  

 

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

(imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela/ 

współwłaściciela/ współwłaścicieli** niniejszym pełnomocnictwem), 

 

do wykonywania następujących czynności związanych z ubieganiem się o grant na wymianę źródła/-eł 

ciepła służącego/-ych nieruchomości***:  

 

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

(adres nieruchomości: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu – jeśli dotyczy, kod pocztowy) 

w ramach projektu grantowego nr RPDS.03.03.04-02-0008/19, pn. „Wymiana wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji 

Wałbrzyskiej”: 

 

1) podpisywania wniosku o udzielenie grantu oraz załączników do niego, 

 

2) potwierdzania za zgodność z oryginałem załączników do wniosku o udzielenie grantu, 

 

3) złożenia wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami do właściwej instytucji, 

 

4) składnia innych oświadczeń woli w związku z ubieganiem się o grant, 
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* Zakres określony w pkt 1-4 Pełnomocnictwa to zakres obligatoryjny na etapie składania wniosku o udzielanie grantu. Zakres 
określony w pkt 5-6 należy usunąć, jeśli nie dotyczy Grantobiorcy. 
** Wykreślić niewłaściwe. 
*** Dopuszcza się wystawienie jednego pełnomocnictwa dla tego samego pełnomocnika przez a) kilku współwłaścicieli tej 
samej nieruchomości, b) pojedynczego właściciela kilku nieruchomości. W przypadku  pkt a) konieczne jest wymienienie z 
imienia i nazwiska wszystkich współwłaścicieli udzielających pełnomocnictwa oraz złożenie przez nich wszystkich czytelnych 
podpisów. W przypadku pkt b) konieczne jest wymienienie adresów wszystkich nieruchomości, w stosunku do których 
udzielane jest pełnomocnictwo. 
 

 

5) zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz jej ewentualnych zmian, 

 

6) składnia innych oświadczeń woli służących zrealizowaniu inwestycji przewidzianej w umowie o 

powierzenie grantu, w imieniu: 

 

 

 
………………….……………………..………………………....*** 
(imię i nazwisko właściciela/ współwłaściciela**) 

 
                                                    

…………………………..…………………………….. 
podpis (imię i nazwisko) udzielającego 

pełnomocnictwa***  

 
         ………………..…………………………….. 
               podpis (imię i nazwisko)  
        przyjmującego pełnomocnictwo  
 
 
 
 
. 


