
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 

125/2017 Burmistrza Miasta i 

Gminy Działoszyn z dnia 

20.12.2017 r. 

 

 

……………………, dnia ……………. 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn  
ul. Piłsudskiego 21 
98-355Działoszyn  

 

WNIOSEK  

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU MIASTA I GMINY  DZIAŁOSZYN NA DOFINANSOWANIE 
KOSZTÓW INWESTYCJI SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA I GMINY 

DZIAŁOSZYN POLEGAJACYCH NA BUDOWIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 

1. Dane podmiotu ubiegającego się o Dotację. 

Imię i nazwisko1/nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

prowadzący/-a działalność gospodarczą pod 

firmą2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania1/siedziba: 

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

PESEL1/NIP/REGON/KRS: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Seria i numer dowodu osobistego1: ………………………………..………… wydany przez 

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

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

1 – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, 
2 – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

 

2. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer ewidencyjny działki: ………………….,jednostka ewidencyjna:………………………………..……..……..…. 

obręb: ………………………………. 

Oświadczam, że pod ww. adresem nie jest prowadzona działalność gospodarcza i nie jest on 

wskazany jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego ani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej*.    

*
w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. 



 

3. Krótki opis techniczny inwestycji (typ oczyszczalni, przyjęte rozwiązania techniczne, liczba 

obsługiwanych przez oczyszczalnię osób, informacja o ateście lub certyfikacie oczyszczalni). 

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

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

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

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

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

4. Planowany termin realizacji inwestycji. 

Data rozpoczęcia: ………………………………………………………………..……………………..……………………………... 

Data zakończenia:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji: ………………………………………………………… zł. 
 
Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Uchwały nr XXXV/231/17 Rady Miejskiej w 
Działoszynie z dnia 27.04.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 
Miasta i Gminy Działoszyn na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska 
realizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyn polegających na  budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 18.05.2017 r. poz. 2590). 
 
 

………………………………………     …………………………………………… 
(miejscowość, data)        (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
Załączniki*: 

- kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (jeżeli zrealizowanie 

inwestycji wymaga jego uzyskania); 

- zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Pajęcznie wraz z 

mapką przedstawiającą lokalizację instalacji oraz oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 21 dni od dnia 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu (jeżeli zrealizowanie inwestycji 

wymaga zgłoszenia);; 

- zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej przez 

Wnioskodawcę w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo 

oświadczenia o wielkości ww. pomocy albo o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie (składane w 

przypadku, w którym dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, w braku stosownych zaświadczeń w powyższym zakresie);  

- formularz, którego wzór stanowi Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w 

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 53, poz. 311 ze zm.) – w wersji obowiązującej od dnia 15 listopada 2014 r. (jeśli dotacja będzie stanowiła 

pomoc de minimis), 

- formularz, którego wzór stanowi Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w 

sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) – jeśli dotacja będzie stanowiła pomoc de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie. 

(*) niepotrzebne skreślić  

 



Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniująca wnioski powołana Zarządzeniem nr …………….. 

Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn z dnia ……….. w sprawie powołania Komisji do oceny 

wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Działoszyn na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Działoszyn oraz wniosków o 

przekazanie środków pieniężnych z tytułu udzielonej dotacji): 

 

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

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

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

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

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

 

Działoszyn, dnia ………………… 

 

 

Członkowie Komisji: 

 

1. ……………………………………………………… - Przewodniczący Komisji……………………………… 

(imię i nazwisko)       (pieczęć i podpis) 

 

2. …………………………………………….………… -       Członek Komisji ……………………………… 

(imię i nazwisko)        (pieczęć i podpis) 

 

3. ………………………………………….…………… -       Członek Komisji ……………………………… 

(imię i nazwisko)       (pieczęć i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 


