
Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVIII/70/2015 Rady Miejskiej 
Dobrzyń  nad Wisłą z dnia  28 września 2015 r.

W N I O S E K
do Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Imię i nazwisko wnioskodawcy……………………………………………………………PESEL………………………….

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………numer………………………………….

Kod poczt./miejscowość……………………………………………………tel. kontaktowy……………………………

Zgodnie  z  uchwałą  Nr………./…………/2015  Rady  Miejskiej  Dobrzyń  nad  Wisłą  z  dnia
28 września 2015 roku (opublikowana: Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2015  r.  poz……….)  wnioskuję  o  przyznanie  dotacji  celowej  z  zakresu  ochrony  środowiska
i gospodarki wodnej ze środków budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą na dofinansowanie kosztów
planowanej  budowy  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  dla  budynku  mieszkalnego
zlokalizowanego w miejscowości ……………………………....nr…………………..
na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym…………………….obręb…………..………………,
której jestem właścicielem *, co potwierdza odpis z księgi wieczystej nr……………………………

Oświadczam,  że  zapoznałem  się  z  treścią  w/w  Uchwały  i  przystąpię  do  budowy
przydomowej  oczyszczalni  ścieków.  Planuję  poniesienie  wydatków  zgodnie  poniższym
zestawieniem  rzeczowo-finansowym  obejmującym  następujące  koszty  kwalifikowane:  zakup
wyrobów i materiałów, roboty ziemne, roboty montażowe, opłata  za wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej.

L.p. Koszty kwalifikowane Wartość brutto
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RAZEM :



Ponadto oświadczam, że
1. znane  mi  są  skutki  składania  fałszywych  oświadczeń  wynikające  z  art.297  §1  Kodeksu

karnego;
2. podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3. znane mi są prawa dotyczące przetwarzanie moich danych osobowych wynikające   z art. 32

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U.  z 2014 r. poz.1182
z późn. zm.) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych dla potrzeb
niezbędnych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji zgodnie z w.w ustawą.

                                                                                         ……………………………………………………………
                                                                                                     (czytelny podpis Wnioskodawcy *)

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości , na której planowana jest 

budowa przydomowej oczyszczalni ścieków; 
2. Upoważnienie udzielone przez właściciela , jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub

użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której planowana jest budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków - (jeżeli dotyczy);

Wniosek zarejestrowano pod nr……………………                          ……………………………………
                  Data(dzień/mc/rok)

……………………………………………………………………………………..                      …………………………………………………………
                  imię i nazwisko rejestrującego                                                                              podpis

Objaśnienie:
)*  Wnioskujący – za wnioskującego o udzielenie dotacji uznaje się: 
- właściciela, lub  współwłaścicieli
- użytkownika wieczystego, lub współużytkowników wieczystych


