
                                               Zał. nr 1 do umowy 

 

 

                                        Załącznik nr 2 

                                        do Uchwały Nr XXI/111/16 

                                        Rady Gminy w Galewicach 

                                        z dnia 30 września 2016 r. 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia: 

Data przyjęcia ………………… 

Godzina ………………………. 

Numer wniosku ………………. 

Uwagi …………………………. 

…………………………………. 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

1) Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………………………………………………………………………... 

PESEL ………………………………………… NIP ………………………………………………… 

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

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………. 

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

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………… 

2) Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………….. 

Adres …………………………………………………………………………………………………... 

PESEL ………………………………………… NIP ………………………………………………… 

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

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………. 

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

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………… 

II. Lokalizacja przyzagrodowej oczyszczalni ścieków 

miejscowość ………………………………………………………………………………………. 

działka nr ………………………………………………………………………………………….. 

prawo do dysponowania nieruchomością na podstawie …………………………………………... 

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

III. Dane przyzagrodowej oczyszczalni ścieków: 

System oczyszczania ścieków: osad czynny/złoże biologiczne
1) 

 

 

 
1) Niepotrzebne skreślić.

 

 



 

 
 

 

 

 

                  Oczyszczalnia typu …………………………………………………………………………………. 

                       Termin wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków ……………………………………….. 

                       Wartość oczyszczalni: ………………………………..zł słownie ……………………………… 

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

                       Liczba gospodarstw obsługiwanych przez oczyszczalnię ……………………………………… 

 

IV. Oświadczenie wnioskodawcy : 

a) Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym. 

b) Upoważniam do przetwarzania wszystkich danych zawartych we wniosku przez Urząd Gminy w 

Galewicach do celów związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji. 

c) Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Galewicach 

wstępu na przedmiotowa nieruchomość. 

d) w sytuacji ubiegania się o pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404; zm.: Dz. U. z 2006 r. 

Nr 191, poz. 1411, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99, z 2011 r. Nr 233, poz. 1381 

oraz z 2015 r. poz. 1830). 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 

go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i 

rybołówstwie otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym 

okresie, 

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie albo 

rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych 

samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 

pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie; 

 

Załączniki: 

a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, 

b) kopia dokumentu wymaganego do rozpoczęcia budowy, tj.: zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł sprzeciwu wobec 

zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę, 

c) projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych, szkicami, rysunkami, opiniami, 

uzgodnieniami, atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi i innymi dokumentami 

dotyczącymi planowanej oczyszczalni oraz projekt zagospodarowania terenu pod budowę 

oczyszczalni. 

 

 

 

 

Galewice, dnia …………………………………..                                               …………………………….. 

                                                                                                                                     podpis wnioskodawcy 



 


