
Wniosek o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Godziesze 

Wielkie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Godziesze Wielkie 

 

 
1. Wnioskodawca  

 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 

   

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

  

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:  

 

 Miejscowość: …………………………………………………………………………………… 

  

 Nr działki ewidencyjnej: ………………………………………………………………………... 

 

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością: ……………………………………………… 

 

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni,  

przepustowość, ilość osób obsługiwanych przez oczyszczalnię, informacja o ateście lub  

certyfikacie oczyszczalni):  
,  

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

 

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

 

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

 

4.    Szacunkowy koszt budowy (zakupu i  montażu): ………………………………………… zł, 

  

  słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

5.   Informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe:  

 

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

 

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

 

6. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:  

 

 Data rozpoczęcia:   …………………………………. 

    

 Data zakończenia:  ………………………………… 

 
7.    Rachunek bankowy Wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku):  

 

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

 

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



Oświadczam, że:  
− zapoznałem/a m się z treścią uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie,  

− upoważniam Komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków, 

− wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji  

złożonego wniosku. 

 

…………… 

(data)  

 

 

………………………………... 
(czytelny podpis Wnioskodawcy)  

 

Załączniki:  

1. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,  

2. Jeśli nieruchomość jest przedmiotem prawa współwłasności, wniosek powinny złożyć osoby mające 

przynajmniej połowę udziałów we własności.  

3. Szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.  

4. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do 7,5 m3 na dobę - kopię zgłoszenia 

zamiaru budowy potwierdzoną przez właściwy organ.  

5. Pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków o wydajności powyżej 5,0 m3 na dobę.  

6. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmioty prowadzące działalność  gospodarczą, stanowić 

ona będzie: 

1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 352, str.1 z 24.12.2013 r.) lub 

2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 

18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE. L 352, str. 9 z 24.12.2013 r.)  

wówczas do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty:  

a) do wniosku o przyznanie dotacji, złożonego przez podmiot dla którego udzielone 

dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, str. 1  

z 24.12.2013 r.), należy dołączyć dokumenty, o których mowa w  art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 

37 ust. 2 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362) oraz formularz informacji zawarty  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze 

zm.); 

b) do wniosku o przyznanie dotacji, złożonego przez podmiot dla którego udzielone 

dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. 

Urz. UE L 352, str. 9 z 24.12.2013 r.) należy dołączyć dokumenty, o których mowa w  art. 37 

ust. 1 pkt 1 oraz w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362) oraz formularz 

informacji zawarty  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 

informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie  

i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810). 

 

 

 

 

 

 

 


