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WNIOSEK  

O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ 

NA DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

 

A. RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK 

(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat „X”) 

         □ osoba fizyczna              □ wspólnota mieszkaniowa                □ osoba prawna     

            □ przedsiębiorca              □  jednostka sektora finansów 

                                                                publicznych będąca gminną lub 

                                                                powiatową osobą prawną     
 

B. DANE WNIOSKODAWCY 

(* dotyczy wnioskodawcy będącego osobą fizyczną 

** dotyczy wnioskodawcy nie będącego osoba fizyczną) 

1. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

 

2. Pierwsze imię* / Nazwa skrócona** 

 

 

3. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 

 

4. Adres do korespondencji 

 

5. Nr PESEL* / REGON** / NIP** 

 

 

6. Tytuł prawny do nieruchomości 

7. Nr rachunku bankowego 

 

                          
 

8. Nazwa banku 

C. INFORMACJE DODATKOWE 

(Podanie danych w części C. nie jest obowiązkowe) 

9. Numer telefonu 
 

10. Adres e-mail 

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

10. Lokalizacja przedsięwzięcia (miejscowość, nr ewidencyjny 
     działki, obręb geodezyjny) 

 
 

 

 

 

11. Typ zabudowy 

 □ zwarta               

 □ rozproszona                 

12. Nieruchomość zabudowa użytkowanym budynkiem 

 □ TAK               

 □ NIE               

13. Stan prawny nieruchomości, na której realizowane będzie 

      zadanie 

 □ właściciel nieruchomości              

 □ współwłaściciel                 

 □ inny (podać jaki) .......................................... 
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14. Informacja o rodzaju planowanej do budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków 

● typ oczyszczalni - …………………………………………………… 

 

● przepustowość dobowa - ……………………………… [m3/d] 

 

● rodzaj odbiornika ścieków - ……………………………………. 

 

15. Warunki glebowe 
 

● typ gleby - ………………………………………………………………. 

 

● ukształtowanie terenu - …………………………………………… 

16. Liczba osób, które docelowo będą korzystały z oczyszczalni 

 

17. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia 

 

• data rozpoczęcia - .................................................. 

 

• data zakończenia - .................................................. 

 

 

 

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

(miejscowość i data) 

 

 

 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

E. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, iż: 

• nie korzystałam/-em wcześniej z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych  oczyszczalni ścieków  

na terenie Gminy Byczyna; 

• zapoznałam/-em się z aktualną treścią uchwały Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu 

gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Byczyna, jak również  

z regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Byczyna oraz, że wykonam przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie ze specyfikacją zawartą  

w ww. regulaminie.                                                                     

                                                                                                                

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

                                                                                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy) 

F. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

□ dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością / oświadczenie; 

□ pisemna zgoda właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości na wykonanie zadania w sposób określony we wniosku,  

w przypadku, gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku, obiektu; 

□ pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, zawarcia umowy o udzielenie dotacji oraz 

rozliczenia dotacji  (jeżeli dotyczy); 

□ uchwała powołującą zarząd lub umowa powierzającą zarządzanie nieruchomością zarządcy – podmiot reprezentujący 

wspólnotę mieszkaniową (jeżeli dotyczy); 

□ zgoda właścicieli wchodzących w skład wspólnoty na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków wyrażoną w formie 

uchwały (jeżeli dotyczy); 

□ zestawienie lokali objętych wnioskiem o przyznanie dotacji, ze wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez zarządcę (jeżeli 

dotyczy); 

□zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego organu lub prawomocne pozwolenie na budowę; 

□ projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania terenu pod budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków (mapa z wyrysowaną lokalizacją planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków); 

□ zaświadczenie o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie jakie 

wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo 

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie 

otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (jeżeli dotyczy); 

□ formularz informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zgodnego ze wzorem określonym  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot 

ubiegający się po pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn zm.), (jeżeli dotyczy), oraz informacje niezbędne 

do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, których zakres został określony w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r., w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810) (jeżeli dotyczy). 
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…………..……………, dnia ...........……….  r. 
                                                                                     (miejscowość, data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS, 

POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE 

ORAZ POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE 

 

 

 

 

1. …………………………………………………………………………………………....................................……………..... 
          (imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy) 

2. ……………………………………………………………………………………………………………..............................….... 
(adres/siedziba) 

3. NIP ……………………………………………………..................................................................……. 

4. REGON …………………………...................................…………………………………………………………….. 

5. PESEL ……………………………………………....................................…………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych nie korzystałam/em* z pomocy de minimis, o której mowa w art. 2 pkt 

10 oraz art. 2 pkt 10a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 708) i aktualnie nie 

złożyłam/em* wniosku o udzielenie tego rodzaju pomocy do innego organu. 
 

 

 

 

 

………………………………………………… 
                (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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……….……..…………, dnia………………….r. 
                 (miejscowość, data) 

……………………………………………….. 
             (imię i nazwisko) 

……………………………………………….. 

………………………………………..……… 
            (adres zamieszkania) 

…………………………………………….… 
                   (PESEL) 

                                                             BURMISTRZ BYCZYNY 

                                              UL. RYNEK 1 

                                                     46-220 BYCZYNA 

 

 

ZGODA 

WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELI/UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH 

NIERUCHOMOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA 

 

 

 Ja/My*, niżej podpisana/y/i*, która/y/rzy* jestem/śmy* właścicielem/ami*,  

współwłaścicielem/ami*,  użytkownikiem/ami* wieczystym/ymi* nieruchomości oznaczonej  

nr ewidencyjnym działki ............…………..…, położonej w miejscowości ..............................., 

obręb …………………...……....., oświadczam/y*, że wyrażam/y* zgodę na wybudowanie 

przydomowej oczyszczalni ścieków na wyżej wymienionej działce. 

Jednocześnie oświadczam/y*, że wyrażam/y zgodę na zawarcie umowy na realizację zadania 

objętego dofinansowaniem oraz wypłatę otrzymanej dotacji na konto wskazane we wniosku. 

 

Powyższe zadanie powierzam/y* do realizacji: 

 

.................................................................... 
(imię i nazwisko osoby realizującej inwestycję) 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 
                  (data i podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ 
NA DOFINANSOWANIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

dot. umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków 
pomiędzy Dotowanym a Gminą Byczyna 

 

nr …………...………………….....  z dnia ……...………..…..………. 

A. RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO ROZLICZENIE 
(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat „X”) 

         □ osoba fizyczna              □ wspólnota mieszkaniowa                □ osoba prawna     

            □ przedsiębiorca              □  jednostka sektora finansów 
                                                                publicznych będąca gminną lub 
                                                                powiatową osobą prawną     
 

B. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO ROZLICZENIE 
(* dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 
** dotyczy podmiotu nie będącego osoba fizyczną) 

1. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

 

2. Pierwsze imię* / Nazwa skrócona** 

 

 

3. Adres zamieszkania* / Adres siedziby** 

 

 

5. Nr PESEL* / REGON** / NIP** 

 

C. WYKAZ FAKTUR / RACHUNKÓW 

Lp. WYSTAWCA NUMER 

FAKTURY/RACHUNKU 

DATA 

FAKTURY/RACHUNKU 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

[zł] 

W TYM WARTOŚĆ 

SFINANSOWANA  

ZE ŚRODKÓW 

POCHODZĄCYCH  

Z DOTACJI Z BUDŻETU 

GMINY BYCZYNA [zł] 

OPIS KOSZTU 

SFINANSOWANEGO  

ZE ŚRODKÓW 

POCHODZĄCYCH  

Z DOTACJI Z BUDŻETU 

GMINY BYCZYNA [zł] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

RAZEM:  

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu Gminy Byczyna finansujące zadanie w wysokości nie wyższej niż  

w umowie (suma z kol. nr 6) …………………… zł ; słownie: ……………………..…………………………………………………………………… zł 

 

 

……………………………, dnia ………………………… 

(miejscowość, data) 

              

 

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

 

Załączniki: 

• kserokopie imiennych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane na zakup przydomowej 

oczyszczalni ścieków; 
• stosowny atest, certyfikat lub aprobata techniczna wykazująca, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, 

bezpieczeństwo konstrukcji, odpowiednie warunki techniczne, zdrowotne i ochrony środowiska. 

 


