
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Wniosek 

o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko / nazwa podmiotu: 

Adres zamieszkania /adres siedziby podmiotu: 

Nazwa i numer rejestru KRS/CEDG, REGON: 

Telefon kontaktowy: .... ..... .................................. , e-mail ............................................................... . 

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Adres: ................................................................... . ............... . . ................. . Numer 
ewidencyjny działki: . .......................... , obręb: ....... . .......................... . ... .... ...... . 

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ oczyszczalni, przepustowość dobowa, opis zastosowanej 
technologii oczyszczania ścieków, parametry techniczne, efektywność oczyszczania, informacja o ateście lub 
aprobacie technicznej 

4. Planowana liczba osób do korzystania z oczyszczalni: .................................................................... . 

5. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: .............. .................................................... ............... . 

a) data rozpoczęcia .............................. ........ .......... . 

b) data zakończenia ............................................... . 

6. Szacunkowy koszt budowy: 

Oświadczam, że: 

1) Jestem właścicielem/ współwłaścicielem/ dzierżawcą/ użytkownikiem wieczystym/ zarządcą 

nieruchomości/posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wnikające 
z....................... . ............................................... na której jest planowana budowa 
przydomowej oczyszczalni ścieków. (niepotrzebne skreślić) 

2) Zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na dofinansowanie 
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (Uchwała Nr . . . . . . . . . . . . Rady Gminy Golub-
Dobrzyń z dnia ........................... ) 

podpis Wnioskodawcy 
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Załączniki : 

1) szkic lub rysunek przedstawiający plan działki z oznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni 
ścieków; 

2) potwierdzoną przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia wykonania robót budowlanych 
w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że 
właściwy organ do rozpatrzenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu do planowanej inwestycji w terminie 
określonym przepisami prawa; 

3) dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność 
gospodarcza lub pomocy de minimis w rolnictwie. 
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