
 

        Wąsosz, dnia …………………… 

                

Burmistrz Wąsosza 

Pl. Wolności 17 

56-210 Wąsosz  

      

Wniosek o finansowanie zadań  w ramach programu 

 „Gmina Wąsosz przyjazna pszczołom” 

związanego z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie gminy Wąsosz  

 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwisko, imię/ nazwa 

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

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

2. PESEL ……………………..……………………..…seria dowodu 

osobistego….……………..……....…………….*)  

NIP …………………………………..…………………………, 

REGON……………………..…………..………….….……… 

 

3. Telefon/mail/fax …………………………………………………………………………….…….... 

 

4. Adres zamieszkania/siedziby: 
a. Miejscowość.............................................................kod pocztowy....................................... 

b. ulica.........................................................................Nr domu/Nr lokalu..............................… 

 

 Lokalizacja realizacji zadania (miejscowość): 

…………………………………………………………………………………………… 

Numer weterynaryjny pasieki: 

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

Wnioskuję o dofinansowanie następujących działań: 

Lp. 

 

Wyszczególnienie działań  
Ilość 

 

I. ZWIĘKSZENIE POPULACJI PSZCZOŁY MIODNEJ 

1 

Liczba posiadanych rodzin pszczelich / zasiedlonych uli w dniu złożenia 

wniosku  
.......... sztuk 

2 Liczba planowanych do zakupu w ramach realizacji przedsięwzięcia:  



- rodzin pszczelich (do 10 na 1-go wnioskodawcę) 

- odkładów pszczelich (do 10 na 1-go wnioskodawcę) 

- matek pszczelich (do 10 na 1-go wnioskodawcę) 

.......... sztuk 

.......... sztuk 

.......... sztuk 

3 
Łączna liczba zasiedlonych rodzin pszczelich, odkładów pszczelich i matek 

pszczelich w ulach (suma poz.1 i 2) 
.......... sztuk 

 

II. ZAKUP SPRZĘTÓW PSZCZELARSKICH 

5 
Ule z wyposażeniem (maty, ramki, podkarmiaczki) obowiązkowo 

wyposażone w higieniczną dennicę  
.......... sztuk 

6 
Elementy do posiadanych uli (korpusy, podkarmiaczki, daszki), poidło dla 

pszczół, waga pasieczna, topiarka do wosku  
.......... sztuk 

7 Miodarki .......... sztuk 

8 Stoły do odsklepiania .......... sztuk 

9 Odstojniki i pojemniki na miód .......... sztuk 

10 Sita do cedzenia .......... sztuk 

11 Dekrystalizatory .......... sztuk 

12 
Sprzęt drobny (podkurzacze, dłuta, kraty odgrodowe, widelce i noże do 

odsklepiania, szczoteczki do omiatania pszczół) 
.......... sztuk 

 

III. ZAKUP ŚRODKÓW / MATERIAŁÓW PSZCZELARSKICH 

13 Leki (wymienić jakie) .......... sztuk 

14 Zabiegi lecznicze(wymienić jakie) .......... usług 

15 
Urządzenia do przeprowadzania zabiegów oraz opieki weterynaryjnej 

(wymienić jakie) 
.......... sztuk 

16 Środki dezynfekcyjne zapobiegające szkodnikom .......... sztuk 

17 Węza pszczela  .............. kg 

18 Ramki do wtapiania węzy .......... sztuk 

19 Refraktometry .......... sztuk 

20 Pasza do podkarmiania pszczół ............. kg 



 

 

 EDUKACJA EKOLOGICZNA 

Wyrażam zgodę na czynny udział w procesie edukacji ekologicznej, realizowanym w ramach programu 

„Gmina Wąsosz przyjazna pszczołom” związanego z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie 

gminy Wąsosz . 

Ilość warsztatów/szkoleń/pokazów……………..sztuk 

Nakład materiałów szkoleniowych……………..egzemplarzy 

Ilość osób na szkoleniach/warsztatach……… osób 

……………………………………………… 

podpis  wnioskodawcy 

 

VI. KOSZTY:  
 
WYSOKOŚĆ KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA: 
 
……………………………………………….zł 
 
 
 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu realizacji programu pn. „Gmina 

Wąsosz przyjazna pszczołom”  finansowanego z „Programu dofinansowania ze środków 

WFOŚiGW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie 

woj. dolnośląskiego”. 

 

Oświadczam, że w przypadku zmiany  stanu  prawnego  w trakcie  realizacji zadania  o 

fakcie tym niezwłocznie poinformuję Urząd Miejski  w Wąsoszu. 

 

Uwaga: 

Powyższy wniosek stanowi nieodwołalne zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się                          

z programu związanego działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. 

Dolnośląskiego. 

 

 

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu 

Miejskiego  w Wąsoszu, wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
 



 

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o wpisie 
do Rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie 
utrzymania pszczół wraz z nadanym numerem weterynaryjnym (dla Beneficjentów 
końcowych posiadających pasiekę z rodzinami pszczelimi). 

2. Zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiekach (dla oferentów 
odkładów i rodzin pszczelich). 

3. Zaświadczenie o wpisie do wykazu prowadzonego przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa lub Zaświadczenie właściwego miejscowo Powiatowego 
Lekarza Weterynarii o wpisie do Rejestru podmiotów prowadzących działalność 
nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół wraz z nadanym weterynaryjnym 
numerem identyfikacyjnym(dla oferentów odkładów i rodzin pszczelich). 

4. Potwierdzenie pochodzenia matek w odkładach i rodzinach z linii hodowlanych 
pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, czyli z pasiek hodowlanych, 
które są pod oceną podmiotu upoważnionego przez ministra właściwego do spraw 
rolnictwa (księgi i rejestry są dostępne na stronie Krajowego Centrum Hodowli 
Zwierząt). 

 

5. 2. Oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy w ramach Krajowego Programu Wsparcia 

Pszczelarstwa w Polsce na zadanie,  na które składam wniosek w ramach Programu „ 

Gmina Wąsosz przyjazna pszczołom” w 2019 r. 

6.  Załącznik nr  2/B do wniosku o ilości posiadanych uli. 

7.  Załącznik nr  2/A do wniosku OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU 

VAT 

8. Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS 

  

 

 

 

 

 

        ………………………………………. 

         (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wąsosza jest: Burmistrz Miasta 

Wąsosza, Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim 

w Wąsoszu, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się                           

z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Wąsoszu: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wąsosz, ul. Zacisze 

10D, 56-210 Wąsosz, Tel. 65 5437851, e-mail: cuwgwasosz@gmail.com. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w celu 

rozpatrzenia Wniosku w zakresie przyznania dotacji celowej o finansowanie zadań związanych z działaniami na rzecz 

ochrony pszczół na terenie gminy Wąsosz. 

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. 

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie 



danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje 

profilowanie. 

 

II Dane dotyczące rozpatrzenia wniosku 

 

1.  Adnotacje urzędowe (wypełnia Urząd Miejski w Wąsosza) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Wniosek: 

a) kwalifikuje się do udzielenia pomocy* (  w przypadku dofinansowania do 75% ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  pozostałe koszty tj. 25% pochodzić będzie ze  środków własnych  

wnioskujących  pszczelarzy ) 
 

- wysokość pomocy (kwota): ……………………………………………………………….… 

 

 słownie:……………………………………………………………………………….............. 

b) nie kwalifikuje się do udzielenia pomocy* 

 

 

data …………………..........                       Podpisy członków komisji: 

1. ………………………………….. 

2. ………………………………….. 

3. ………………………………….. 

* - niepotrzebne skreślić 
 

 

Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wąsoszu  Pl. Wolności 17, 56-210  

Wąsosz 


