Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXVII/174/2017
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

………………………………………………….
Wnioskodawca (imię i nazwisko/ nazwa podmiotu)

………………………………………………….
………………………………………………….
Adres zamieszkania/ adres siedziby podmiotu

………………………………………………….
NIP/PESEL

………………………………………………….
Nr telefonu

WÓJT GMINY REJOWIEC FABRYCZNY
Wniosek o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny na budowę przydomowej oczyszczali
ścieków na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny

Wnoszę o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z budową przydomowej
oczyszczalni ścieków do budynku położonego w miejscowości ……………………………...
………………………….., ul. ………………....…………………….., nr domu ……….........,
Nr działki ewidencyjnej ………………………………………………………………………..
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ………………………………………………

Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni,
przepustowość, ilość osób obsługiwanych przez oczyszczalnię):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:
Data rozpoczęcia: ………………………………………………………………………………
Data zakończenia: ……………………………………………………………………………...

Rachunek bankowy Wnioskodawcy (nazwa banku, nr rachunku):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z treścią uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Rejowiec Fabryczny
- nie ubiegam się o dofinansowanie przedmiotowego zadania z innych bezzwrotnych źródeł
- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu
weryfikacji złożonego wniosku

………………………………
(data)

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

Załączniki:
1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy
wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego do nieruchomości niż własność,
do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy
nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia
wszystkich współwłaścicieli),
2. mapa informacyjna z naniesioną lokalizacją obiektu,
3. dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
wymienione w § 5 ust. 4 i 5 uchwały Rady Gminy Rejowiec Fabryczny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/174/2017
Rady Gminy Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

………………………………………………….
Wnioskodawca (imię i nazwisko/ nazwa podmiotu)

………………………………………………….
………………………………………………….
Adres zamieszkania/ adres siedziby podmiotu

………………………………………………….
Nr telefonu

WÓJT GMINY REJOWIEC FABRYCZNY
Rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu Gminy Rejowiec Fabryczny
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Data i numer umowy o dotację …………………………………………………………….
2. Wysokość udzielonej dotacji ………………………………………………………............
3. Data zakończenia inwestycji ……………………………………………………………….
4. Wartość inwestycji (wynikająca z faktur i rachunków) …………………………………....
5. Wartość przydomowej oczyszczalni ścieków na podstawie faktury ……………….............
6. Oświadczam, ze wybudowałem przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z przepisami
prawa.
Załączniki:
1. Oryginał imiennej faktury VAT za zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków;
2. Certyfikat lub aprobata techniczna potwierdzająca zgodność zakupionych urządzeń
z obowiązującymi normami;

3. Mapa powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków;
4. Oryginał potwierdzenia odbioru robót przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane;
5. Oryginał zgłoszenia do Gminy Rejowiec Fabryczny rozpoczęcia eksploatacji urządzenia.

………………………………
(data)

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

