
Załącznik nr 1 do Zasad udziału w projekcie pn.: 

„Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych  

do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych  

publicznie w województwie świętokrzyskim” 

stanowiący zał. do uchwały nr4167/21   

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 18.08.2021 r.          

 

 

Wniosek o przystąpienie do projektu pn.: 

„Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni 

dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” 

 

Znak sprawy: ROW-III.     .2021                                                        Potwierdzenie przyjęcia 

                                                                                                                       (pieczęć) 

 

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

                                                                                                          Data przyjęcia i podpis 

                    I. Wnioskodawca: 

1. Dane teleadresowe Wnioskodawcy: 

Gmina: Powiat: 

Ulica: nr lokalu: 

Kod pocztowy:                                                         Poczta 

Telefon:  Adres e-mail: 

2. Osoba upoważniona1 do reprezentowania wnioskodawcy – podpisywania umów 

(Wójt/Burmistrz lub osoba upoważniona )  

Imię: Nazwisko: 

Funkcja Dokument upoważniający do reprezentacji: 

 

3.    Dane osoby upoważnionej do kontaktu (odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku) 

Imię: Nazwisko: 

Funkcja Telefon:       

Adres e-mail: 

II. Informacje o miejscu realizacji projektu 

1. Lokalizacja nasadzeń (zgodnie z § 8,  ust. 1  Zasad  udziału  w  Projekcie pn.: „Zakup drzew 

i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych 

publicznie w województwie świętokrzyskim” ) 

                                                           
1 Upoważnienie należy dołączyć jako załącznik do wniosku, nie dotyczy wójta/burmistrza gminy 



1.1 Nazwa miejscowości (obrębu geodezyjnego)…………………………. 

1.2 Geodezyjny numer działki (mapka w załączeniu do wniosku) ……………………… 

1.3 Powierzchnia nasadzenia w arach …………………………………… 

2. Sposób promocji projektu 

(Podać plan działań zapewniających promocję projektu. Dokładny opis działań promocyjnych 

oraz sposób ich  realizacji). 

III. Ilość wnioskowanego wsparcia  

1. Ilość sadzonek drzew miododajnych: 

a) Klon pospolity         …….. szt., 

b) Lipa drobnolistna    …….. szt., 

c) Klon tatarski            …….. szt., 

d) Jarząb pospolity      …….  szt., 

e) Ewodia Aksamitna  ……   szt., 

f) Jabłoń Rajska           ……   szt. 

  

2. Ilość sadzonek krzewów miododajnych:   

a) Śnieguliczka biała …… szt., 

b) Irga błyszcząca      …… szt., 

c) Budleja Dawida     …… szt. 

 

IV. Załączniki: 

1. Oświadczenie o posiadanym tytule  własności do nieruchomości będącej miejscem realizacji 

projektu. (podać: nr geodezyjny, obręb geodezyjny, nr księgi wieczystej (w przypadku braku 

księgi wieczystej kopia dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem 

potwierdzającego tytuł własności) działki, na której dokonane będzie nasadzenie. 

2. Inne załączniki (wymienić jeśli występują). 

V. Oświadczenia i zobowiązania wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe  

i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, 

2. Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli 

wszelkich elementów związanych z realizowanym projektem, w szczególności wizytacji                     

w miejscu, kontroli na miejscu nasadzeń, 

3.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Marszałkowski   

     Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.                            

     o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781). 

 

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

 (miejscowość i data)                                                 podpis wnioskodawcy  

                                                                                                 Wójta /Burmistrza 


