
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/156/2021

Rady Gminy Siedlec z dnia 30 marca 2021 r. 

Wójt Gminy Siedlec

 ul. Zbąszyńska 17

64-212 Siedlec

WNIOSEK

o udzielenie dotacji celowej za środków Gminy Siedlec na zakup i montaż

przydomowych oczyszczalni ścieków

1. Informacja o wnioskodawcy

Imię i nazwisko/nazwa*      ………………………………………………………………..

Adres zamieszkania/siedziby* …………………………………………………………….

Seria i nr dowodu osobistego …………………………………………………………….

wydany przez ………………………………………………………………………………

PESEL ………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………………………………………..

REGON ……………………………………………………………………………………..

Nr telefonu ………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

2. Lokalizacja planowanych prac 

Miejscowość ………………………………………………………………………………...

Ulica i numer ………………………………………………………………………………..

Nr ewidencyjny działki ……………………………………………………………………..

Obręb …………………………………………………………….

Nr księgi wieczystej

3. Rodzaj podmiotu ubiegającego się o dotacje (właściwe zaznaczyć X) 

□ osoba fizyczna 

□ wspólnota mieszkaniowa 

□ osoba prawna

□ przedsiębiorca

□ inna (podać jaka) ……………………………………………………………………… 
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4. Tytuł prawny władania nieruchomością (właściwe zaznaczyć X) 

□ własność 

□ współwłasność ( w tym małżeńska) 

□ użytkowanie wieczyste 

□ inne (podać jakie) ……………………………………………………………………… 

5. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni: 

• Dane producenta oczyszczalni: 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

• Typ oczyszczalni: …………………………………………………………………….

• Przepustowość oczyszczalni:………………m3/d 

• Rodzaj zastosowanej technologii (właściwe zaznaczyć X) 

□ drenaż rozsączający 

□ filtr piaskowy 

□ gruntowo roślinna 

□ złoże biologiczne 

□ osad czynny 

□ hybrydowa 

• Liczba mieszkańców korzystających z przydomowej oczyszczalni ……………… 

• Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do przydomowej oczyszczalni 

…………… 

6. Koszty inwestycji objętej dotacją: 

• planowany koszt realizacji ………………………………………………………... zł 

• wnioskowana kwota dotacji…………………………………………………………zł 

• wnioskowana kwota dotacji stanowi ……………………. % całkowitych kosztów 

7. Planowana data rozpoczęcia inwestycji:.........................................................

           Planowana data zakończenia inwestycji:........................................................
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8. Rachunek bankowy, na który ma być przekazana dotacja: 

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

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Uchwałą Rady Gminy Siedlec Nr XXIX/156/2021
z  dnia  30  marca  2021r.  w  sprawie  przyjęcia  Regulaminu  określającego  zasady
udzielania  i  rozliczania  dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy  Siedlec  na  dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siedlec. 

Oświadczam,  że  nie  korzystam  i  zobowiązuje  się  nie  korzystać  z  innych  źródeł
dofinansowania przedsięwzięcia, którego wniosek dotyczy. 

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

Wykaz załączników: 
1. …………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………... 
3. ……………………………………………………… 
4. ………………………………………………………

…………………………………….. …………………………
     (miejscowość i data) (podpis)
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