Załącznik nr 1
do Zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski

……………………., dnia ………….
………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy

……………………………….
……………………………….
Adres

……………………………….
Tel. kontaktowy

Burmistrz
Gminy i Miasta Lwówek Śląski
WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej
Zwracam się z prośbą o udzielenie dofinansowania na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków o wydajności do 5m3/d
1. Lokalizacja przedsięwzięcia:
a) miejscowość: …………………………………………………………………………............
b) nr ewidencyjny działki, obręb: ………………………………………………………………
c) tytuł prawny władania nieruchomością: ……………………………………………………..
2. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (np. typ oczyszczalni, wydajność, parametry
techniczne urządzenia itp.):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:
a) data rozpoczęcia: …………………………
b) data zakończenia: …………………………
4. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku):
…………………………………………………………………………………………………...
5. Dowód osobisty wnioskodawcy:
a) numer: …………………………
b) wydany przez: ………………………………………………………………………………..

…………………………………..
Podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy załączyć:
1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny, odpis
z księgi wieczystej), aktualny na dzień złożenia wniosku,
2. W przypadku posiadania tytułu prawnego innego aniżeli prawo własności albo prawo użytkowania
wieczystego, do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości.
3. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, do wniosku o przyznanie dotacji należy
dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania.
4. Kserokopię zgłoszenia budowy inwestycji objętej dofinansowaniem w Starostwie Powiatowym wraz
z pisemnym potwierdzeniem nie wniesienia sprzeciwu przez Starostę lub kserokopię prawomocnej decyzji –
pozwolenia na budowę.
5. Kserokopię opisu technicznego oczyszczalni oraz kopię mapy zasadniczej z zaznaczeniem lokalizacji
inwestycji:
5.1.Kopia mapy zasadniczej ma obejmować:
- w przypadku terenu nieuzbrojonego w sieć wodociągową, teren w odległości min. 30 m do najbliższego
przewodu rozsączającego lub odprowadzającego ścieki oczyszczone
- w pozostałych przypadkach teren inwestycji z lokalizacją obsługiwanego budynku mieszkalnego
- lokalizację studni dostarczających wodę pitną do gospodarstw domowych w otoczeniu przydomowej
oczyszczalni ścieków w odległości do 30 m
6. Kserokopię opinii geologicznej podłoża, która winna wykazać, iż wybrana oczyszczalnia jest właściwa dla
wskazanej lokalizacji
7. Kserokopię pozwolenia wodno-prawnego w przypadku odprowadzenia ścieków oczyszczonych poza teren
działki będący własnością użytkownika oczyszczalni, na której zlokalizowano oczyszczalnię ścieków (rowy,
cieki wodne, sąsiednia nieruchomość)

