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

.......................................................
(imię i nazwisko lub dane rejestrowe)

(miejscowość, data)

.........................................................
(kod, miejscowość)

........................................................
(ulica, nr domu/mieszkania lub siedziby)

tel. ..................................................
NIP: ...............................................
Burmistrz Świecia
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Świecie
Niniejszym zwracam/y się z wnioskiem o przyznanie dotacji na budowę:
1) przydomowej oczyszczalni ścieków#,
2) szczelnego zbiornika bezodpływowego#,
na działce nr .............................. w obrębie ewidencyjnym ............................................,
jednostka ewidencyjna .................................................................
Jednocześnie oświadczam/y, że:
- z dotacji korzystam/y po raz pierwszy na przedsięwzięcie objęte wnioskiem, ponadto na
sfinansowanie zadania nie uzyskano innych środków publicznych,
- przedsięwzięcie zostało wykonane,
- do działki i budynku mieszkalnego posiadam/y tytuł własności# lub użytkowania
wieczystego#,
- ścieki oczyszczane w przydomowej oczyszczalni ścieków / gromadzone w szczelnym
zbiorniku bezodpływowym# są ściekami socjalno-bytowymi pochodzącymi
z gospodarstwa domowego,
- realizacja budowy budynku mieszkalnego odbywa się w oparciu o miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
lub
decyzję
o
warunkach
zabudowy
i zagospodarowania terenu wydaną do dnia 20 marca 2015 r.
....................................................................................
(podpis Wnioskodawcy)

# - niewłaściwe skreślić

Załączniki:
1. Poświadczona kopia zgłoszenia/ lub pozwolenia na budowę#.
2. Poświadczona kopia deklaracji zgodności z normą PN-EN 12566-3 (dla oczyszczalni
przydomowych)/ lub PN-EN 12566-1 lub PN-EN 12566-4 (dla zbiorników
bezodpływowych)#.
3. Informacja (zaświadczenie) z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu o
braku możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
4. Faktury wraz z poleceniami przelewu potwierdzającymi poniesione wydatki na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków / szczelnego zbiornika bezodpływowego#
5. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji ze środków gminy Świecie na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, która stanowi pomoc
de minimis, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w
rybołówstwie, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w dwóch
poprzednich latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zmianami)
# - niewłaściwe skreślić

