miejscowość………….………………., dnia …………….

Burmistrz Strzelec Krajeńskich
ul. Al. Wolności 48
66-500 Strzelce Kraj.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji
z ochrona wód

celowej

na

budowę

przydomowych

urządzeń

związanych

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

1. Wnioskodawcy (imię i nazwisko / wspólnota mieszkaniowa / przedsiębiorca*)
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………............
2. Adres zameldowania / siedziby wnioskodawcy*
ulica……………………………........ nr domu …................. nr mieszkania………....................……
kod pocztowy ……………………..miejscowość …………………........……………………….........
tel. stacjonarny……………………….…….. tel. komórkowy………………….……..……….....…..
e-mail ..…….......……………………………………………………………………………..……….
3. Lokalizacja budynku mieszkalnego, który podłączono do przydomowego urządzenia
związanego z ochroną wód:



miejscowość .............................................................., ul. .............................................................
nr .................... nr działki ............................... nr KW ......................................, urządzonej przez
.......................................................................................................................................................
4. Opis inwestycji budowlanej oraz rodzaj montowanego przydomowego urządzenia
związanego z ochroną wód:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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5.
6.
7.
8.

Ilość osób (przewidzianych) do korzystania z oczyszczalni: ....................................................
Koszt zakupu urządzenia: ..........................................................................................................
Termin realizacji inwestycji: .....................................................................................................
Dotację celową proszę przekazać na konto w banku: ………………………………………..
nr konta bankowego: …………………………………………………………...……………


Wymagane załączniki:












Inne:
1.
2.
3.
4.
5.

Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku
współwłaścicieli zgodę wszystkich pozostałych właścicieli na realizację zadania.
Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego, w przypadku oczyszczalni
powyżej 7,5 m3/d, z adnotacją o jego ostateczności.
Kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego (z widoczna pieczęcie
wpływu)o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych, w przypadku oczyszczalni o wydajności
do 7,5 m3/d, oraz zaświadczenie organu właściwego w sprawie o braku sprzeciwu przeprowadzenia danego
zamierzeni budowlanego.
Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko – Drezdeneckiego, w przypadku szczelnych
zbiorników bezodpływowych, z adnotacją o jej ostateczności.
Mapę sytuacyjną z wyrysowanym projektem budowy.
Kopię faktury VAT lub rachunku, z wyszczególnieniem kwoty, jaka wnioskodawca wydał na zakup
urządzenia.
Certyfikat lub aprobatę techniczną wskazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi –
bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowymi – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotnymi i ochrony
środowiska.
Oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, że dane zamierzenie budowlane zostało
wykonane zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i z zasadami sztuki budowlanej.
Zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich o oddaniu do użytku urządzenia związanego z
ochrona wód.
Informacje o sposobie likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w przypadku, gdy
zmieniono sposób odprowadzenia ścieków, przez likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości
ciekłe.

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Uchwałą Nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia
21 czerwca 2011 roku, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych urządzeń
związanych z ochroną wód na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

...................................................................
data i podpis wnioskodawcy/pełnomocnika
*- niepotrzebne skreślić
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