
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 38/2013  

Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie  
z dnia 29 kwietnia 2013 roku 

 
 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo 

 
 
 
1.Wnioskodawca (w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, w przypadku pozostałych 
podmiotów nazwa podmiotu): 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
PESEL (dotyczy osób fizycznych): ……………………….…………………………………… 
REGON (dotyczy pozostałych podmiotów): …………………..………………………………. 
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/lub 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/am się z treścią uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo, 
- 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 lub podmioty 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 o wydajności powyżej 7,5 m3 na 
dobę – pozwolenie na budowę wydane przez właściwy organ albo w przypadku budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 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. 
 
Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniuj ąca wnioski): 
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 
....................................................       
                      (data)      
 
Imię i nazwisko                                                                                                    Podpis 

1. ............................................. Przewodniczący Komisji         ................................                  

2. ............................................. Członek Komisji             ................................ 

3. ............................................. Członek Komisji             ................................ 


