
       
 
............................................   ................................ , dnia................. 
Imię i Nazwisko       
........................................... 
Ulica i nr domu 
........................................... 
Kod pocztowy i miejscowość 
................................................ 
Telefon 
.................................................... 
Nr rachunku bankowego 
        
       Burmistrz Gminy i Miasta  
       Czerwionka-Leszczyny 
 
 
Wniosek o udzielenie dotacji do budowy instalacji p rzydomowej oczyszczalni 
ścieków. 
 
Na podstawie Uchwały XXIX/376/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach  
z dnia 22 lutego 2013r., proszę o udzielenie dotacji do budowy instalacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych z gospodarstw domowych z terenu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

1. Opis zadania przewidzianego do realizacji: (należy podać m. in. z czego 
składa się instalacja, ile gospodarstw domowych i ile osób będzie obsługiwać, 
ile budynków będzie przyłączonych do oczyszczalni)  
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................................ 

2. Termin realizacji zadania:  
data rozpoczęcia zadania: ......................................... 
data zakończenia zadania: ......................................... 

3. Miejsce realizacji zadania: (należy podać nazwę ulicy, nr domu, nr działki, 
miejscowość)…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………............................................................
......................... 

4. Kalkulacja kosztów realizacji zadania - należy podać przewidywane koszty: 
- zakupu instalacji ...................................... 
- montażu instalacji:.......................... 
- pozostałe koszty ..................................... 
Razem planowane koszty: …………………..zł 

5. Kwota wnioskowanej dotacji …………………………….........zł 
6. Deklarowana wielkość udziału własnego: ………………………. zł 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 
wynikającej z przepisów Kodeksu Karnego oświadczam, że: 



1. Właścicielem nieruchomości, na terenie której realizowana będzie budowa 
instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z zapisem Księgi 
Wieczystej nr .................................... prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Rybniku jest (są)……………………………….................................................. 

2. Zapoznałem(-am) się z treścią Uchwały XXIX/376/13 Rady Miejskiej                   
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy 
pochodzących z wpływów  z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska               
i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia 
wymogów korzystania ze środowiska i akceptuję treść regulaminu 
przyznawania dotacji do budowy instalacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

3. Będę użytkował oczyszczalnię (stosował bioaktywatory, czyścił filtr, wywoził 
osady ściekowe, itp.) zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami 
producenta, 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu 
weryfikacji wniosku, przyznania i wypłaty dotacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 
926 ze późn. zm.), 

5. Zobowiązuje się do zwrotu dotacji jeśli będą zachodzić okoliczności 
wymienione w § 9 ust. 2 regulaminu, 

6. Oświadczam, iż nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych 
należności względem Gminy. 

 
 
      ............................................................. 
         Czytelny podpis wnioskodawcy 
Do wniosku dołączam: 
 

− Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do 
nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej 

− Oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości upoważniające wnioskodawcę 
do występowania o dotację - w przypadku nieruchomości stanowiącej 
współwłasność  

 
      ............................................................. 
          Czytelny podpis wnioskodawcy 
 
 
 


