
 

Załącznik nr 7 
do Regulaminu udzielania dotacji 
celowych z budżetu Miasta Poznania na 
realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, 
obejmujących wykonanie systemów 
deszczowych do zatrzymywania 
i wykorzystywania opadu w miejscu 
jego powstania („Regulamin”) 
 

 
 
URZĄD MIASTA POZNANIA 
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW  
I REWITALIZACJI MIASTA 
 
 
 
 

Zgoda na realizację inwestycji 

 

Wersja 1. Współwłaściciel lub osoba posiadająca (samodzielnie lub wspólnie 

z wnioskodawcą) inny tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być 

zrealizowane zadanie – osoba fizyczna  

Ja, niżej podpisany(-na), 

 
...................................................................................................................................., 

 
PESEL  ...................................................................................................................... , 

 
zamieszkały(-ła) w ..........................................…………………………………………… 

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

 
 
 
 



 

 

 
Wersja 2. Współwłaściciel lub osoba posiadająca (samodzielnie lub wspólnie 
z wnioskodawcą) inny tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być zrealizowane 
zadanie – osoba prawna 

 
Działając w imieniu 

 
...................................................................................................................................., 

 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców / rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej* Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

…………………………….……, NIP: ……………………………………, REGON: 

………………………………………, z siedzibą w ………………………………………, 

ul. ……………………………… (kod pocztowy ..................... ) 
 
 
 

Wersja 3. Współwłaściciel lub osoba posiadająca (samodzielnie lub wspólnie 
z wnioskodawcą) inny tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być zrealizowane 
zadanie – wspólnota mieszkaniowa 

 
Działając w imieniu 

 
Wspólnoty Mieszkaniowej ........................................................................................ , 

NIP: …………..……………….……….., REGON: ......................................................, 

z siedzibą w …………..…………………………, ul .............................................. (kod 

pocztowy .................... ), 
 

                                                 
* Niewłaściwe skreślić.  



  

 

oświadczam, iż przysługuje mi lub reprezentowanemu przeze mnie podmiotowi 

następujący tytuł prawny: ……………………………………………………… 

………………………………………… do nieruchomości położonej w Poznaniu, kod 

pocztowy: ………………………., ulica: …………………………………………………...., 

nr domu: ……………, nr lokalu: …………………., działka nr: …………………….…, 

arkusz: ………………….., obręb: ……………... 

 

oraz wyrażam zgodę na realizację zadania opisanego we wniosku o udzielenie 

dotacji celowej z budżetu Miasta Poznania na realizację zadań z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wykonanie systemów deszczowych 

do zatrzymywania i wykorzystania opadu w miejscu jego powstania, złożonego przez 

……………………………………………… i dotyczącego realizacji ww. zadania na 

wskazanej nieruchomości w imieniu własnym lub reprezentowanego przeze mnie 

podmiotu.  

 

 

Poznań, dnia ……………… 

 

…………………………………………………… 

(podpis współwłaściciela lub innej osoby uprawnionej) 

 

 

 


