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Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,  
polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych - 

uchwała Rady Gminy Kościelisko Nr  XXXVIII /300  /22 z dnia   4 sierpnia  2022 roku 

 

Kościelisko, ........................................................................ 

 

……………………………………………………………...… 
imię i nazwisko wnioskodawcy 
 

……………………………………………………………….. 
adres  
 

…………………………………………………………..….. 
adres do korespondencji  
 

……………………………………………………………… 
telefon   

 

WÓJT GMINY KOŚCIELISKO 

ul. Nędzy Kubińca 101 

34-511 Kościelisko 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI  

celowej ze środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, 

polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kościelisko 

(Uchwała Nr XXXVIII/300/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 sierpnia 2022 roku) 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: …………………………………………………………………………………………………………… 

Adres budynku mieszkalnego, w którym planowane jest przeprowadzenie inwestycji objętej 

dotacją:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer księgi wieczystej nieruchomości na której planowana jest inwestycja: NS1Z/ ……………………………  

Numer działki ewidencyjnej: ………………………………… w obr. …………………………………..Gmina  Kościelisko. 

 

Preferowana forma otrzymania dofinansowania:  

 kwota dotacji przelewem na wskazany poniżej numer rachunku bankowego: 1 

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

     odbiór kwoty dotacji w kasie Urzędu Gminy Kościelisko  

 
1 należy wstawiać znak „X” we właściwe pole 
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Wyrażam zgodę na zawiadomienie mnie o sposobie załatwienia sprawy: 
 
 pisemnie  pocztą tradycyjną2 lub elektroniczną  na adres: …………………………………………………….. 

             telefonicznie  …………………………………………….. 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ PLANOWANE JEST 
PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI OBJĘTEJ DOTACJĄ 
 

 jestem właścicielem/współwłaścicielem 

  Należy określić podstawę posiadania, a w przypadku gdy nie jest określona w księdze wieczystej 

nieruchomości dołączyć inne dowody własności. Przedłożyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na 

realizację zadania w formie oświadczenia  

jestem najemcą/dzierżawcą 

Należy dołączyć oprócz dokumentu potwierdzającego obligacyjne prawo do nieruchomości (umowa najmu, 

dzierżawy lub in.) pisemną zgodę właściciela właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na realizację 

zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny 

właściciela/współwłaściciela do nieruchomości objętej inwestycją 

 

jestem współspadkobiercą nieruchomości, która jest objęta wspólnością majątku spadkowego 

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest współspadkobiercą nieruchomości, do wniosku należy  dołączyć 

prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia 

dziedziczenia, a także pisemną zgodę wszystkich spadkobierców na realizację zadania. 

DANE  INWESTYCJI 

Likwidacja istniejącego źródła grzewczego  ……………………………………………………………………………………….. 
(proszę wymienić źródła ogrzewania będące w eksploatacji rodzaj, klasa efektywności, ilość – np. piec węglowy, piec kaflowy, 
trzon kuchenny) 

nastąpi poprzez trwałą likwidację ww. źródła grzewczego oraz: 

 montaż kotła gazowego                                              montaż kotła na pellet 

 

 montaż kotła zgazowującego drewno                      montaż kotła na drewno i pellet 

 

             montaż instalacji elektrycznej                                    montaż paneli fotowoltaicznych 

 
2 niepotrzebne skreślić 
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             montaż pompy ciepła                                                   

 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania …………………………………………………………….(brutto), 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…) 

 

OŚWIADCZENIA 

Podanie danych zawartych w niniejszym wniosku oraz złożenie poniższych oświadczeń jest 
dobrowolne, jednak w przypadku braku ich akceptacji informujemy, że przedmiotowy wniosek 
pozostanie bez rozpoznania. 
 
Oświadczam, że: 
 

Zapoznałem się z warunkami określonymi w Regulaminie udzielania dotacji celowej ze 

środków budżetu Gminy Kościelisko na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska polegającej na wymianie źródeł grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na 

terenie Gminy Kościelisko - Uchwała Nr ……………./……../22 Rady Gminy Kościelisko z 

dnia ……………….. 2022 roku. 

Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania przez Wójta Gminy Kościelisko danych 

osobowych (w związku z udzieleniem niniejszej dotacji, dostępną na stronie internetowej: 

https://gminakoscielisko.pl/. 

  

       …………………………………………………………………………….. 
                 (data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że w budynku mieszkalnym objętym wnioskiem o udzielenie 

przedmiotowej dotacji nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz że 

współwłaściciele/najemcy/dzierżawcy obiektu objętego wnioskiem o dotację, nie osiągają żadnego 

dochodu z tytułu posiadania budynku w tym z wynajmu i z agroturystyki. 

                  

…………………………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
Ja, niżej podpisana/y oświadczam/y, że nie ma możliwości podłączenia przedmiotowej nieruchomości do 
sieci gazowej. (Oświadczyć w przypadku wymiany źródła grzewczego na: kocioł pellet, kocioł na drewno i 
pellet, kocioł zgazowujący drewno.) 

https://gminakoscielisko.pl/
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…………………………………………………………………………….. 

 (data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………………………………… legitymująca/y się 

dowodem osobistym nr ……………………….…………wydanym przez…………………………….…………………………… , 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………………………………………………………oś

wiadczam, że wyrażam zgodę na wymianę źródła grzewczego w budynku 

mieszkalnym …………………………………………………………………………………………………………………………………… i 

zawarcie z Gminą Kościelisko umowy o udzielenie dotacji na wymianę tego źródła 

przez …………………………………………………………………….……………………………………… mojego współmałżonka 3 , 

współwłaściciela4/najemcę/dzierżawcę nieruchomości. 

 

……………………………………………………………………………..                                                                                            
(data, czytelny podpis składającego oświadczenie) 

 

 
Lista dokumentów wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie  dofinansowania 

 

dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej dofinansowaniem – jeżeli               
inny niż księga wieczysta 

  
 
inne o których mowa we wniosku, jeżeli wymagane ……………………………………………………………….. 

               
 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
3 niepotrzebne skreślić 
4 w przypadku większej liczby osób oświadczenie należy złożyć odrębnie 


