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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/270/2018 

Rady Gminy Radziejowice 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

    GMINA RADZIEJOWICE 

                UL. KUBICKIEGO 10 

                96-325 RADZIEJOWICE  

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji  na realizację inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków 

1. Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, zarządcy 

budynku/działki)* 

Imię…………………………………………………................................................................................................. 

Nazwisko/Nazwa …………………………………………........................................................................................ 

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

NIP 

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

REGON 

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

PESEL 

..................................................................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy 

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

Ulica…………………………………………………................................................................................................ 

Nr domu…………………………………………….................................................................................................. 

Telefon kontaktowy…………………………............................................................................................................ 

3. Adres realizacji inwestycji 

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

Ulica…………………………………………………................................................................................................ 

Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości 

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

Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste) 

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

Numer ksiegi wieczystej 

.................................................................................................................................................................................... 

4. Czy w latach poprzednich Wnioskodawca korzystał z pomocy de minimis? 

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

Jeżeli tak, należy załączyć do wniosku oświadczenie wnioskodawcy (załączniki nr 5-6 do uchwały), dotyczy 

wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

5. Opis stanu istniejącego (obecne rozwiązanie dotyczące gospodarki ściekowej) 

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

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

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

6. Opis wnioskowego zadania: 

dane techniczne (maksymalna wydajność oczyszczalni, ilość osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, typ 

oczyszczalni) 

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

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

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

7. Konstrukcja finansowa całego zadania: 

Koszt całkowity zadania…………………………………………. zł (netto/brutto*) 

w tym: 

Środki własne  ………………………………………………... zł 

Środki budżetu Gminy………………………………………….zł 

Inne……………………………………………………………... zł 

8. Przewidywany termin realizacji prac 

Rozpoczęcie ...........................zakończenie …………………………………… 

*w przypadku współwłasności należy podać również dane współwłaściciela; wniosek winien być podpisany przez 

współwłaścicieli 

      ……………………………………………………. 

       ( data i podpis wnioskodawcy) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu przez 

Administratora Danych tj. Wójta Gminy będącego kierownikiem  Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą ul. 

Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice w celu przeprowadzenia procesu udzielenia pomocy deminis tj. 

rozpatrzenia wniosku o dotację, przyznania dotacji, rozliczenia dotacji oraz w celach archiwalnych zgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentacji. 

      ……………………………………………………. 

       ( data i podpis wnioskodawcy) 

Załączniki do wniosku: 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub użytkowania 

wieczystego) w celu realizacji inwestycji, 

2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia złożonego w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie 

prawomocnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli są wymagane) dla inwestycji, 

3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia deklaracji zgodności z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013. 

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej/działalności rolniczej,,  złożone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały ( o ile dotyczy), 

5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstawie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz 

w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstawie,otrzymanej w tym okresie ( o ile dotyczy), 

6. Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały (o ile dotyczy), 

7. Zgoda współwłaścicieli/użytkowników nieruchomości na realizację zadania, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 do uchwały
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