
                                           Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania 
dotacji celowych dla osób fizycznych 
oraz wspólnot mieszkaniowych  
na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska ze środków budżetu Gminy 
Przechlewo

                Przechlewo, dnia …...........................

…......................................
          / imię i nazwisko/

…......................................
               /adres/

….....................................

…....................................
              telefon

Wójt Gminy Przechlewo
ul. Człuchowska 26
77-320 Przechlewo

WNIOSEK

o przyznanie dotacji celowej w roku …................
na zadanie związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków i zakupem

pompy głębinowej

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Uchwałą Nr …................... Rady Gminy Przechlewo z dnia ….................

A. Wnioskodawca
1. Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu 5. PESEL Wnioskodawcy/REGON

2. Ulica, nr budynku 6. NIP Wnioskodawcy

3. Miejscowość, kod pocztowy 7. Seria i numer dowodu osobistego

4. Nr telefonu 8. Tytuł prawny do nieruchomości najemca/właściciel



B. LOKALIZACJA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Adres 4.Przewidywana wartość inwestycji

2. najemca/właściciel do budynku 5. Wnioskowana kwota dofinansowania

3. Tryb płatności 6. Zobowiązuję się do wykonania i rozliczenia inwestycji nie później niż do dnia …............. r.

7. Szczegółowy opis zadania
….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................



ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

1. Zgoda współwłaścicieli budynku na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków/ zakup pompy 
głębinowej* lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane.
2. Oświadczenie płatnika VAT
Po zawarciu umowy z Gminą Przechlewo o przyznanie dotacji celowej na montaż instalacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków/ zakup pompy głębinowej* oraz po zakończeniu prac związanych 
z zobowiązuję się uzupełnić wniosek o:
1. Protokół określający zakończenie (odbiór) inwestycji
2. Faktury, rachunki

Po zgłoszeniu budowy w Starostwie Powiatowym w Człuchowie należy dostarczyć do Urzędu Gminy 
w Przechlewie:
- kserokopię zgłoszenia z potwierdzoną datą wpływu
- po zakończeniu budowy należy dostarczyć opłaconą fakturę VAT oraz złożyć zgłoszenie o 
wykonaniu zadania polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków lub pompy 
głębinowej

Oświadczam, ze do tej pory nie korzystałem /am/ z dofinansowania Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska na  instalację przydomowej oczyszczalni ścieków lub zakup pompy głębinowej na 
wnioskowanej nieruchomości.

Zasadą udzielenia dotacji celowej w Gminie Przechlewo jest w pierwszej kolejności podpisanie umowy z 
Gminą, a następnie zakup materiałów i usług na inwestycję – montaż odnawialnych źródeł energii.

….............................. …..............…..................................
 /data/             /podpis wnioskodawcy /

Uwaga:
Na podstawie wniosku i załączników, o których mowa w pkt C oraz po zatwierdzeniu dotacji 
zawierana jest Umowa pomiędzy Gminą Przechlewo, a Wnioskodawcą.
Wypłata przyznanej dotacji celowej, następnie po złożeniu kompletnego wniosku wraz z wszystkimi 
załącznikami, zakończeniu prac oraz po przeprowadzeniu kontroli przez pracowników Urzędu Gminy 
w Przechlewie.

    
 Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ja niżej podpisany (a) …...........................................................................................

zamieszkały (a) …........................................................................................

działając w imieniu własnym, na podstawi art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. ) wyrażam zgodę na

przetwarzanie moich danych osobowych w tym również w przypadku zaistnienia takiej konieczności – podania

ich  do  publicznej  wiadomości,  przez  Wójta  Gminy  Przechlewo,  zawartych  w  protokole  z  posiedzenia

rozpatrzenia sprawy w zakresie oznaczonym wniosku i załączonych dokumentach. Jednocześnie potwierdzam,

że  pouczono  mnie   o  możliwości  wglądu  w  rejestr  danych  osobowych  dotyczących  mojej  osoby  w  celu

skontrolowania tych danych i ewentualnego poprawienia błędnych danych.

….............................. …..............…..................................
     /data/          /podpis wnioskodawcy /


