
załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji celowej w ramach zadania pn. „Kompleksowy program ochrony powietrza 

atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych” 
 

OŚWIADCZENIE 
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

(Opracowano na podstawie przepisów wykonawczych do art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) 

 

1. Proszę wpisać dane inwestora (w tym adres zamieszkania): 

imię i nazwisko inwestora: ..................................................................................................................................................... 

miejscowość: ......................................................................................... 

ulica: ................................................................................................................................ nr bud.  ..............nr  lok. .............. 

rodzaj dokumentu: dowód osobisty, seria i nr dokumentu: ................................................................................................. 

 

2. Proszę wpisać dane nieruchomości, której dotyczy inwestycja 

województwo: ŚLĄSKIE , miejscowość: BIELSKO-BIAŁA,   kod pocztowy: ............................................. 

ulica: .................................................................................................. nr bud. .............nr lokalu ................., 

powierzchnia ogrzewana lokalu/budynku w którym zostanie wymienione źródło ciepła:……………………[m2] 
 

jednostka ewidencyjna, 
obręb ewidencyjny, 
nr działki ewidencyjnej: 

tytuł, z którego wynika prawo do dysponowania wyżej wskazaną nieruchomością 
(w pkt 2) na cele budowlane: (przykładowo: własność, współwłasność, 
pełnomocnictwo, ograniczone prawo rzeczowe, użytkowanie wieczyste) |* 

Działka numer:  

................................... 
 
Obręb:  
 
 
................................................ 

- z tytułu: ................................................................................................... 
 

- nr Księgi wieczystej:  
 

- imię i nazwisko współwłaściciela: 
 

1. ................................................................................... 

 

2. ................................................................................... 

 

3. ................................................................................... 

 

4. .................................................................................... 

|* w przypadku wskazania pełnomocnictwa lub ograniczonego prawa rzeczowego jako tytułu do dysponowania nieruchomością do 
niniejszego oświadczenia dołącza się właściwy dokument. 
 
 
W przypadku współwłasności nieruchomości oświadczam, że posiadam pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli 
na przeprowadzenie inwestycji w ramach Programu, którego dotyczy składany wniosek o dotację. 
 
Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w punkcie 2 niniejszego oświadczenia na podstawie 
tytułów wskazanych w tym punkcie.  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego. 

 
 
 
 

Bielsko-Biała, dnia ............................ r.      ...………....................................................................... 
(data)       (czytelny podpis inwestora)    
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