
Załącznik nr 1 
do regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 

środowiska realizowanych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce polegających na budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

WNIOSEK  

O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW  
BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW  

NA TERENIE GMINY NOWE SKALMIERZYCE 

1. Dane osobowe ubiegającego się o dotację. 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 

PESEL: …………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………… 

 

2. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Adres: …………………………………………………………………………………………… 

Numer ewidencyjny działki: ………………………….. obręb: ………………………..…… 

 

3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ i nazwa oczyszczalni, przepustowość 

dobowa, ilość osób, którą oczyszczalnia będzie obsługiwała). 

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

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

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

 

4. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia. 

Data rozpoczęcia: ……………………………………………………………………………… 

Data zakończenia: ……………………………………………………………………………… 

 

5. Szacunkowy koszt budowy: …………………………………………………………..….. zł 
 

 

6. Oświadczam, że: 

• jestem właścicielem, współwłaścicielem, dzierżawcą, użytkownikiem wieczystym 
(właściwe podkreślić) nieruchomości; 

• zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na 
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych 
na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce polegających na budowie 
przydomowych oczyszczalni ścieków; 

• zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; 
 
 
 
 
 
 

………………………………………    ………………………………… 
         (miejscowość, data)      (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 



Załączniki: 

1) Tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu 

prawnego do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę 

właściciela nieruchomości, a gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć 

zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli);  

2) Pozwolenie wydane przez Starostę Ostrowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę lub kopia zgłoszenia potwierdzonego przez 

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim o zamiarze przystąpienia do wykonania robót 

budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę wraz  

z mapą nieruchomości określającą lokalizację planowanej oczyszczalni; 

3) Pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę; 

4) Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą lub pomocy de minimis w rolnictwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


