
 

Kock, dnia ............................................ 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska   

 

I. DANE WNIOSKODAWCY  

Nazwisko, imię /Nazwa ………………..…................................................................................. 

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

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

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

PESEL…………………………..……………………………………………………………… 

Seria i numer dowodu osobistego ..……………………………………………………………. 

Telefon………………………………………………………………………………………...... 

 

Nazwa banku i numer konta ……………………………………………………………….…… 

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

 

Adres zamieszkania/siedziba: 

Miejscowość............................................……………………………………………………...... 

Kod pocztowy......................................………………………………………............................. 

Ulica.............................................................................................................................................. 

Nr domu/Nr lokalu....…..……………………………………………………………….............. 

 

Adres do korespondencji (należy wskazać, jeżeli jest inny niż zamieszkania): 

Miejscowość............................................……………………………………………………...... 

Kod pocztowy............................................................................................................................... 

Ulica........................................................................…………………………………………….. 

Nr domu/Nr lokalu....…..……………………………………………………………………..... 

  

Tytuł prawny do nieruchomości:  

□ własność/współwłasność 

□ użytkowanie wieczyste/współużytkowanie wieczyste 

□ inne (jakie?) …………………………………………………………………………......…… 

 

II. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 

Miejscowość.................................................................................................................................. 

Kod pocztowy............................................................................................................................... 

Ulica.............................................................................................................................................. 

Nr domu/Nr lokalu....…………………………………………………………………....……… 

Numer działki …………………………………………………………………………………... 

Nr księgi wieczystej ……………………………………………………………………………. 

 

 



III. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY (wypełnić w przypadku ustanowienia) 

Nazwisko i Imię………………………………………………………………......................... 

PESEL.......…………………….…………………………………...…..........……………...... 

Telefon …………………….…………………………………………...……..….…………... 

 

IV. OŚWIADCZENIA: 

1) znana jest mi treść uchwały nr 0007.XVIII.132.2021 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 

25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska; 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

udzielenia dofinansowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); 

3) (stwierdzono nieważność); 

4) w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości w trakcie realizacji umowy 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Kock, o tym fakcie niezwłocznie poinformuję 

Urząd Miejski w Kocku;  

5) wszystkie posiadane piece lub kotły c.o. opalane paliwem stałym (węgiel, koks) 

w liczbie ........ szt., w ramach zmiany systemu ogrzewania zostaną zlikwidowane. 

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

Kserokopie następujących dokumentów (oryginały do wglądu): 

1) potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości,  

2) w przypadku budynków stanowiących współwłasność/współużytkowanie 

wieczyste – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników 

wieczystych; 

3) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – uchwałę wspólnoty mieszkaniowej 

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie inwestycji potwierdzających właściwą 

reprezentację wnioskodawcy; 

4) ostateczne zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę (jeżeli jest 

wymagane); 

5) (stwierdzono nieważność). 

 

Kock, 

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

Data                                                                                                              Podpis Wnioskodawcy 

 

ADNOTACJE URZĘDU 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


