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WNIOSEK 
O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE BUDOWY 

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

Proszę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na 
terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym....................................................położonej  
w miejscowości........................................................... . 
Jednocześnie oświadczam, że : 
1. jestem właścicielem* , współwłaścicielem* w/w nieruchomości, posiadam inny tytuł prawny do 
władania nieruchomością* / podać jaki / …………………………………………………………………………………………………. 
2. wniosek dotyczy budowy  oczyszczalni ścieków…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (podać typ, nazwę oczyszczalni, przepustowość dobową, ilość osób, którą oczyszczalnia będzie 
obsługiwała) 
3. Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi …………………………………………………………………………………… 
4. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego szamba*.................................................................... 
5.Planowany okres realizacji przedsięwzięcia : 
data rozpoczęcia:…………………………………………….. 
data zakończenia: ............................................... 

 
 

Do wniosku załączam: 
1) odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której zrealizowana będzie inwestycja nie starszy niż 3 

miesiące licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub wydruk z Centralnej Bazy Danych 

Ksiąg Wieczystych wygenerowany nie później niż w dniu poprzedzającym złożenie wniosku (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) mapę informacyjną z naniesioną lokalizacją obiektu, 

3) pozwolenie wydane przez Starostę Powiatu Ostrowskiego na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę lub kopii 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 z adnotacją „Nie wnoszę 

sprzeciwu w sprawie zamiaru rozpoczęcia robót objętych niniejszym zgłoszeniem”  
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4) Do wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, dla 
którego  dofinasowanie stanowić będzie pomoc de minimis należy złożyć dokumenty i informacje, o 
których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 zm.) : 
 
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 

poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej 

w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,  

b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 

zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. 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. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 

5) opinii zarządcy sieci kanalizacyjnej, gdy jest wymagana.  

 
 
 
 
 
 

*niepotrzebne skreślić 
 

Oświadczam, że: 
1) zapoznałem/łam się z zasadami udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 
przydomowej   oczyszczalni   ścieków   na   obszarze   gminy    Sieroszewice    określonej    w    Uchwale  
Nr XXIV/228/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2021 r.  
2) nie korzystam z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z innych źródeł, 
3) zawarte we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

  
 
 
 
 
 
 

................................................. 
/ podpis wnioskodawcy/ 
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