Załącznik II
do Uchwały Nr XLVI/500/2018 Rady Gminy Giżycko
z dnia 22 maja 2018 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/464/2018 Rady Gminy Giżycko

z dnia 27 lutego 2018 r.
WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na:
 budowie przydomowej oczyszczalni ścieków służącej do odprowadzania i oczyszczania ścieków
socjalno-bytowych o przepustowości do 5 m3/dobę/7,5 m3/dobę*;
 budowie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego*;
 budowie studni/ujęcia wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych/modernizacja SUW*;
 zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej lub/i chłodu –
pompa ciepła o zainstalowanej mocy do 100 kW*;

 wyposażeniu budynku mieszkalnego lub wymianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
– źródła ciepła opalane biomasą o zainstalowanej mocy do 50 kW*;
 budowie źródeł energii elektrycznej na potrzeby własne – systemy fotowoltaiczne o mocy do 40 kW*.
 wyposażeniu budynku mieszkalnego lub wymianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie
gazowe*.
*niepotrzebne skreślić.

I. Dane dotyczące wnioskodawcy
1. Imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy (właściciela, współwłaściciela, zarządcy budynku)*
…………………….……………………………………………………………………………..………
….………………………………………………………………………………………......……………
NIP:…………………………………………………..REGON:……………………….……………….
PESEL:…………………………………………….
- w przypadku współwłasności należy podać również dane współwłaściciela; wniosek winien być
podpisany przez współwłaścicieli.

2. Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy
Miejscowość…………………………….…………………Ulica……………………………………
Nr domu…………………….. Nr lokalu…….…………
Telefon kontaktowy………………..…………
3. Miejsce realizacji zadania
Miejscowość……………………………………Ulica…………………………………………………
Nr domu/nr ewidencyjny nieruchomości*………………………………
4. Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste*). Numer księgi
wieczystej………………………….

II. Lokalizacja zadania planowanego do zrealizowania w……………………..roku
Numer działki…………………..obręb ewidencyjny………………………………
Miejscowość……………………ulica…………………………….nr……………..*
III. Planowany termin realizacji zadania:
Data rozpoczęcia: ……………………………….roku
Data zakończenia:……………………………….roku
Szacunkowy koszt realizacji zadania:………………………zł brutto.
Dotacja z budżetu Gminy:………………………zł brutto.
Załączniki do wniosku:
1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (prawo własności lub użytkowania
wieczystego) w celu realizacji inwestycji,
2. Oświadczenie Wnioskodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej, złożone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały (o ile dotyczy),
3. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości
pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie
(o ile dotyczy),
4. Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały (o ile dotyczy),
5. Zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości na realizację zadania, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały (o ile dotyczy),
6. Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym na nieczystości płynne lub jego braku załącznik nr 6 do uchwały (o ile dotyczy),
7. Oświadczenie o braku przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego - załącznik nr 7 do uchwały (o ile
dotyczy),
8. Oświadczenie o posiadanym piecu węglowym - załącznik nr 8 do uchwały (o ile dotyczy).

………………………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy lub osób
działających w imieniu wnioskodawcy)

