
 
 

 

 
Wzór nr 1 – wniosek o udzielenie dotacji wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji i oświadczeniem o zapoznaniu  

z regulaminem. 
 

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 na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia polegającego na 
zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych 
wokół idei  ,,Gmina z dobrym klimatem’’. 
 
Wnoszę o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Celestynów na realizację przedsięwzięcia 

polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach działań Gminy Celestynów 

skoncentrowanych wokół idei  ,,Gmina z dobrym klimatem’’. 

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: 

moc instalowanej instalacji fotowoltaicznej: …………………………………………. kW. 

4. Planowany termin dokonania prac objętych wnioskiem (miesiąc, rok): 

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

5. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia (tj. koszt zakupu i montażu instalacji): 

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

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

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i zobowiązaniu 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 ew. ……………..……..…… w obrębie ewidencyjnym …………………………….…………….…. 

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

w celu realizacji inwestycji, wynikające z tytułu*:  

□ własności;  

 

□ współwłasności (poniżej wymienić współwłaścicieli)  

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

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

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

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

□ użytkowania wieczystego  

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

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

□ inne ..…………………….…………….……………….………………………………………………………………………………………….………....  

W przypadku posiadania tytułu współwłasności, do niniejszego oświadczenia należy dołączyć pisemną zgodę 

współwłaścicieli nieruchomości  na wykonanie inwestycji objętej wnioskiem o udzielenie dotacji. 

 

 

 

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

*zaznaczyć właściwe 

 

 



OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

o zapoznaniu się z regulaminem określającym zasady i tryb udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy 

Celestynów, na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji 

fotowoltaicznej w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei ,,Gmina  

z dobrym klimatem’’. 

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

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

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

(imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy) 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem określającym zasady i tryb udzielania dotacji celowych  

z budżetu Gminy Celestynów, na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie  

i montażu instalacji fotowoltaicznej w ramach działań Gminy Celestynów skoncentrowanych wokół idei 

,,Gmina z dobrym klimatem’’ oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.    

 

                                                                                                               

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

                                                                                                                                      (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


