Urząd Miasta Wąbrzeźno
ul. Wolności 18
87 –200 Wąbrzeźno

informacja: tel. 56 688 45 27
e-mail: srodowisko@wabrzezno.com

www.wabrzezno.com

numer wniosku ________________

WNIOSEK
o dotację ze środków budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno
……………………………......
Imię i nazwisko Wnioskodawcy
Załączniki:
1.
2.

kopia pozwolenia na budowę nowej instalacji gazowej lub rozbudowę istniejącej *:
warunki przyłączeniowe wydane przez zakład gazowniczy w przypadku planowanego podłączenia do
sieci gazowej*;
3. kopia zgłoszenia potwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie o zamiarze przystąpienia do
wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków*:
4. pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Wąbrzeskiego*;
5. inne dokumenty* (wypisać jakie):
a) …………………………………….
b) ……………………………………
c) ……………………………………
6. Wnioskodawcy ubiegający się o pomoc de minimis są zobowiązani do przestawienia:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie
i w rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2
poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis,
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołostwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń
o nieotrzymaniu takiej pomocy, w tym okresie;
b) innych niezbędnych informacji określonych w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji
przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53,
poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. poz. 810).

Dotacja na likwidację źródeł tzw. niskiej emisji i zastąpienie ich ekologicznymi
urządzeniami grzewczymi/budowę przydomowej oczyszczalni ścieków*(zaznaczyć
właściwie)

I.

DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko /nazwa :

Dane adresowe:
Miejscowość:

Ulica/ nr:

Kod pocztowy:

Telefon/Fax

E-mail:
W przypadku przyznania dotacji środki odbiorę osobiście w kasie UM
TAK

NIE

Nazwa banku:
Nr rachunku bankowego, na który przekazane zostaną środki :
-

-

NIP*(jeśli dotyczy)

-

-

-

-

PESEL

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ( SERIA, NUMER):
WYDANY PRZEZ:
Adres lokalu(budynku) dla którego planuje się wykonanie inwestycji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Współwłasności:

Właściciel budynku:

(* jeżeli dotyczy wskazanie współwłaścicieli- imię, na-

Użytkownik wieczysty/Inny * (jeśli dotyczy)

zwisko lub nazwa oraz adres)

Nr KW

Nr aktu notarialnego

Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego do nieruchomości, na której została wykonana inwestycja
Zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oświadczam, że
posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr……….. w obrębie ewidencyjnym …………. w jednostce ewidencyjnej miasta Wąbrzeźno na cele budowlane wynikającego z wyżej wskazanego tytułu.
….…………………….
podpis
Dane osób wskazanych do kontaktowania się w sprawach wniosku dotyczy*/ nie dotyczy
(zaznaczyć właściwie) (*jeśli dotyczy należy wskazać dane pełnomocnika)
Imię:

Nazwisko:

adres:

e-mail:

telefon:

fax:

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS INWESTYCJI OBJĘTEJ WNIOSKIEM
Planowany termin realizacji inwestycji (data
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji dd-msc-rr)
Powierzchnia użytkowa nieruchomości (powierzchnia ogrzewana w m2)

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość
Informacja o rodzaju planowanej inwestycji
a) w przypadku zmiany systemu ogrzewania należy
wpisać: rodzaj planowanej zmiany systemu ogrzewania np.: podłączenie do m.s.c; ogrzewanie gazowe;
ogrzewanie olejowe; ogrzewanie elektryczne; inne;
planowaną ilość zlikwidowanych pieców/ kotłów/palenisk na paliwo stałe w budynku lub w lokalu mieszkalnym w szt.)
b) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków: informację o rodzaju zamontowanej oczyszczalni: nazwa, typ, rodzaj technologii, wydajność
(m3/d) itp.

Planowany koszt przedsięwzięcia w zł/rok
(np. zakup ekologicznego urządzenia grzewczego;
koszt zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków
itp.)

Efektywność przedsięwzięcia (należy przez to
rozumieć:
a) w przypadku zmiany systemu ogrzewania: ilość wyeliminowanego paliwa stałego (węgiel, drewno, biomasa itp. w skali roku w wyniku zmiany systemu
ogrzewania w kg);
b) w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków (informacja o sposobie likwidacji istniejącego
zbiornika, jeżeli taki istnieje)

…………………………………………………… …………………………………………………...
(podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego
(Miejscowość, data)
prezentowania, w przypadku wystawienia pełnomocnictwa)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87200 Wąbrzeźno, reprezentowany przez Burmistrza Miasta;

