II.

INFORMACJA O INWESTYCJI
Budowa:

1.

Rodzaj inwestycji

- urządzenia/ń retencyjno-rozsączających;

X- zbiornika/ów retencyjnego/nych.
MOKOTÓW
dzielnica ……………………………………………………………………
SOBIESKIEGO
ulica …………….….……….…….…………………….….………………
2.

Lokalizacja inwestycji

93
nr domu / nr lokalu .…….………………………………………………….

-

PODAJ NR DZIAŁKI obręb …………….………………
nr działki .……………….…………….

-

księga wieczysta nr .…………….………………….………………………

3.

4.

Informacja
o nieruchomo
ści,
w której realizowana
będzie inwestycja
Stan prawny
nieruchomości,
w której realizowana
będzie inwestycja

x- budynek jednorodzinny;
- budynek wielorodzinny ………………………………………………;
- inna (jaka?) ……………………………………………………………
- własność ;
- współwłasno ść ;

x- inny (jaki?)

UMOWA DZIERŻAWY

5.

Planowany koszt
całkowity inwestycji

5000 zł netto / brutto

6.

Wnioskowana kwota
dotacji

4000 zł

7.

Planowany termin
realizacji inwestycji

8.

Informacja o podatku
VAT

rozpoczęcie 01.07.2020 r. zakończenie
ńczenie 30.10.2020r.
Rozpocz
ęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatkó
w, nie może
nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
Czy wnioskodawca mo
że odliczyć od kosztów inwestycji podatek
od towarów i usług (VAT)?
- tak

X nie

Załączniki do wniosku
(zaznaczy
ć x jeśli dokument ączono
zał
do wniosku)
:
(wszystkie kopie dokumentów musz
ą być poświadczone przez wnioskodawc
ę na każdej stronie za zgodno
ść
z oryginałem)
X zgoda wła ściciela/współwła
ścicieli nieruchomo
ści, na realizacj
ę inwestycji będącej przedmiotem wniosku
o udzielenie dotacji; DOPISZ: zaświadczenie Zarządu ROD Sobieskiego 93 o prawie do użytkowania działką, LUB kopia umowy dzierżawy
- kopie wszystkich za świadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnic
twie lub rybołówstwie
otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega
ę osipomoc oraz w ągu
ci dwóch poprzedzaj
ących go lat
podatkowych, albo świadczenie
o
o wielko
ści pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnic
twie
lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo
świadczenie
o
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okre
sie
- dotyczy wąycłznie wnioskodawców prowadz
ących działalno
ść gospodarcz
ą bez wzęgdlu na formę
organizacyjno-prawn
ą oraz sposób ﬁnansowania lub prowadz
ących działalno
ść w sektorze rolnym
lub w sektorze rybołówstwa;

