
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu       

Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości 

Ja niżej podpisany/a  

…………………………………………………………………………………………         
(imię i nazwisko)  

legitymujący/a się 

………………………………………………………………………………………… 
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)  

zamieszkały/a  

………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że posiadam  prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną  

w ewidencji gruntów i budynków jako działka/i nr ……………………………………. 

w obrębie ewidencyjnym ................................................. wynikające z tytułu: 

  własności,   

  współwłasności (w tym współwłasność małżeńska)  

 

....................................................................................................... 
(wskazanie współwłaścicieli — imię , nazwisko i adres) oraz dysponuj ich zgodami, które przedstawiam  

w załączeniu. 

 

    użytkowania wieczystego1 

………………………………………………………………………………………… 

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

    współużytkowania wieczystego1 

………………………………….………………………………….…………………… 

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

    innego (jakiego)1 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

           (miejscowość, data)        (podpis wnioskodawcy)     
 

                                                           
1 Należy wskazać właściciela nieruchomości  



                    
Załącznik nr 3 do Regulaminu  

 

                   OŚWIADCZENIE 

współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na likwidację w budynku mieszkalnym 

starego źródła ciepła i jego zamian na nowe źródło ciepła - proekologiczne wraz  

z upoważnieniem do podpisania umowy o dotację. 

 

…………………………………………  
     (imię i nazwisko)  

 

…………………………………………..  

…………………………………………..  
             (adres zamieszkania)      

         

 

Niniejszym oświadczam, że będąc współwłaścicielem działki nr ..............,  położonej  

w miejscowości ......................................................................., wyrażam zgodę na trwałą likwidację  

w budynku mieszkalnym starego źródła ciepła i jego zamian na nowe źródło ciepła- proekologiczne 

na w/w działce, oraz wypłat dotacji współwłaścicielowi (imię i nazwisko) 

............................................................................................. ubiegającemu się o dofinansowanie. 

Jednocześnie   upoważniam   Pana/Panią …………………...……………………………. 

zam.......................................................................................................................................................... 

legitymującego/-ą się dowodem osobistym nr ................................... do podpisania umowy dotyczącej 

dotacji z Wójtem Gminy Rozdrażew w moim imieniu.  

 

 ................................... , dnia …….......................                  ………………………………  
         (miejscowość)                                                      (czytelny podpis) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik nr 4 do Regulaminu 

…………………………………………………..  
Imię i nazwisko  

………………………………………………….  

…………………………………………………. 
adres zamieszkania 

ZGŁOSZENIE ZAKOCZENIA INWESTYCJI    

Zgłaszam zakończenie realizacji  inwestycji  objętej  dotacją  z  budżetu Gminy Rozdrażew  

na  podstawie zawartej  umowy  dotacji nr …………… z dnia…………………….. 

Wysoko udzielonej dotacji (wartość z umowy) ............................................ zł  

Data zakończenia inwestycji .................................................  

Koszt inwestycji (wynikający z faktur i rachunków) ....................................... zł 

Oświadczam, i posiadam/nie posiadam* prawną /ej możliwość/ci odzyskania podatku VAT.                              

Do niniejszego zgłoszenia załączam (zaznaczyć właściwe): 

faktury/rachunki z określonymi kosztami kwalifikowanymi wystawione przez przedsiębiorcę za 

zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania lub za instalację nowego systemu 

ogrzewania, wraz ze specyfikacją pozwalająca na identyfikację poszczególnych wydatków, 

     dokumentu potwierdzającego fizyczną likwidację starego źródła ciepła (dokument zezłomowania),   

    protokół odbioru końcowego podpisanego przez Inwestora i Wykonawcę robót wraz  

z oświadczeniem o prawidłowości wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,   

    dokument potwierdzający posiadanie przez nowe źródło ciepła oznakowania CE, 

    certyfikat potwierdzający spełnienie przez nowe źródło ciepła wymogów 5 klasy według kryteriów 

zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, 

    inne (jakie) ………………........................………………………………………………………..… 

 

…………………………………                                            …………………………………                 
/miejscowość i data/             /czytelny podpis/                 
 

Wypełnia Urząd: 

-   Koszt kwalifikowany przyj ty do rozliczenia (na podstawie faktur) …………………..…………zł  

-   Wysokość udzielonej dotacji ………………….………. zł co stanowi …….….…………...……% 

 

                  ………………………………………........................                
                                              (data i podpis urzędnika)  

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 



      Załącznik nr 5 do Regulaminu  

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT 

 

Spisany w dniu ………………….……..… 

   l. Inwestor (beneficjent)  

 

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

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

2. Zakres wykonanych robót………………………………………………………..……………  

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

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

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

3. Wykonawca………………………………………………………………………….…………  

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

   4. Roboty rozpoczęto dnia ..................................... zakończono dnia……...................……..…... 

   5. Oświadczamy i roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

   6. Uwagi......................................................................................................................................... 

 

 

        Inwestor (beneficjent):       Wykonawca:  

 

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

 

 


