
 
 
 

Załącznik nr 1 
 do Zarządzenia Nr 42/2023 

 Wójta Gminy Celestynów 
 z dnia 17.03.2023r. 

 
Wzór nr 1 – wniosek o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji  
 

 
Celestynów, dnia………………………….  

........................................................................ 
Imię i nazwisko   
 
........................................................................ 
Adres zameldowania  
 
........................................................................ 
Nr telefonu 
 
………………………………………………………………….… 
PESEL 

                                                                                  

nr wniosku (nadaje Urząd)………………… 

                                                                                                                          Wójt Gminy Celestynów 

                                                                                                      ul. Regucka 3 

                                                                                                                                  05-430 Celestynów 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 
 

ze środków budżetu Gminy Celestynów wymiany źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia 
kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach działań Gminy 
Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina z dobrym klimatem’’. 
 
Wnoszę o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Celestynów wymiany źródła ciepła w budynku 

jednorodzinnym/wielorodzinnym położonym na terenie gminy Celestynów. 

1. Lokalizacja planowanych prac: 

ulica ............................................................ nr domu .................................... 

nr ewidencyjny działki i obręb ....................................................................... 

miejscowość ...........................................................  

Powierzchnia obiektu: .........................m² 



 

2. Tytuł własności do nieruchomości: 

- księga wieczysta nr* ………………………………………………. 

- akt notarialny numer*……………………………………………… 

3. Charakterystyka prac: 

- stare źródło ciepła (rodzaj, wiek): ………………………………………………………………………………………………..…... 

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

- planowane nowe źródło ciepła (zgodnie z regulaminem): 

……………………………………………………………………. 

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

4. Planowany termin dokonania prac objętych wnioskiem (w miesiącach): 

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

5. Planowany koszt przedsięwzięcia (szacunkowy koszt zakupu nowego kotła): 

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

 
Do wniosku załączam: 
 
- oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji. 

 

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 

 

 

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

                                                                                                                 Podpis wnioskodawcy 

 

*zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

 
 



 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji 

 

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

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

(imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy) 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów  

i budynków jako działka(i) nr …………………… w obrębie ewidencyjnym …………….…………. 

księga wieczysta nr*/akt notarialny nr* ……………………………………………………………………………………………...  

adres …………………………………………………………………………………………………………….…….  

w celu realizacji inwestycji, wynikające z tytułu*:  

□ własności;  

 

□ współwłasności  

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

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

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

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

□ użytkowania wieczystego  

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

□ inne 

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

oraz posiadam zgodę współwłaścicieli na wykonanie inwestycji objętej wnioskiem o udzielenie dotacji, 

którą załączam do wniosku.  

 

 

         ………….……………………………………  
           (data i podpis wnioskodawcy) 

*zaznaczyć właściwe 

                              



 

 

 


