
 

Ja niżej podpisany(-a) udzielam  
 
Pani/Panu……………………………………………………………………………………………………

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

adres zamieszkania ……………………………………………………..………………………………………………………………………

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

pełnomocnictwa do wykonywania następujących czynności:
1) podpisania wniosku o dofinansowanie ;
2) podpisania umowy na dofinansowanie; 
3) podpisywania dokumentów rozliczeniowych (wniosek o płatność wraz z załącznikami)
4) wprowadzania wszelkich poprawek w dokumentacji rozliczeniowej
5) składania oświadczeń woli służących oceni
6) potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji rozliczeniowej;
7) prowadzenia korespondencji dotyczącej rozliczenia dofinansowania;
w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w  ramach  Programu Priorytetowego 
na terenie miasta Jelenia Góra, finansowanego ze środków udostępnionych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, dla lokalu mieszkalnego 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

Wyżej ustanowiony pełnomocnik nie ma prawa do wyznaczenia dla mocodawcy innego 
pełnomocnika.  
 

 Dane mocodawcy   (właściciela/współwłaściciela

Imię i nazwisko  
 

PESEL lub inny numer 
identyfikacyjny  

 
 

Adres zamieszkania 
 

 
 
 

 Data i czytelny podpis 

 
  

Przesłanki zwolnienia 
pełnomocnictwa  

z opłaty skarbowej ** 

 

 

□ Załącznik – dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł)

 
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł (od każdego s

 

** Proszę wskazać stopień pokrewieństwa z pełnomocnikiem. Zwolnienie przysługuje jeżeli pełnomocnictwo 

udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Pełnomocnictwo szczególne 
 

Pani/Panu…………………………………………………………………………………………………….………………………………………

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

adres zamieszkania ……………………………………………………..………………………………………………………………………

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

wykonywania następujących czynności: 
sania wniosku o dofinansowanie ; 

podpisania umowy na dofinansowanie;  
podpisywania dokumentów rozliczeniowych (wniosek o płatność wraz z załącznikami)
wprowadzania wszelkich poprawek w dokumentacji rozliczeniowej; 
składania oświadczeń woli służących ocenie złożonego wniosku o płatność; 
potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji rozliczeniowej; 
prowadzenia korespondencji dotyczącej rozliczenia dofinansowania; 

w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w  ramach  Programu Priorytetowego 
na terenie miasta Jelenia Góra, finansowanego ze środków udostępnionych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

lokalu mieszkalnego  zlokalizowanego w Jeleniej Górze przy ulicy 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
(ulica nr budynku i nr lokalu) 

Wyżej ustanowiony pełnomocnik nie ma prawa do wyznaczenia dla mocodawcy innego 

(właściciela/współwłaściciela)                                           

dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17 zł) 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Proszę wskazać stopień pokrewieństwa z pełnomocnikiem. Zwolnienie przysługuje jeżeli pełnomocnictwo 

udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

……………………………………… 

adres zamieszkania ……………………………………………………..……………………………………………………………………… 

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

podpisywania dokumentów rozliczeniowych (wniosek o płatność wraz z załącznikami); 

w zakresie przedsięwzięcia realizowanego w  ramach  Programu Priorytetowego  „Ciepłe Mieszkanie” 
na terenie miasta Jelenia Góra, finansowanego ze środków udostępnionych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

w Jeleniej Górze przy ulicy  

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

Wyżej ustanowiony pełnomocnik nie ma prawa do wyznaczenia dla mocodawcy innego 

)                                            

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego 

tosunku pełnomocnictwa). 

Proszę wskazać stopień pokrewieństwa z pełnomocnikiem. Zwolnienie przysługuje jeżeli pełnomocnictwo 


