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Zał. Nr 1 do „Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Niedrzwica Duża w ramach 
Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Niedrzwica Duża na lata 

2021 - 2025” 
 
 
 

…………………………………………… 
(miejscowość data) 

 
 
Imię ......................................  
Nazwisko ..............................  
Adres zamieszkania: 
Miejscowość .........................  
ulica ................................... nr domu............................. kod pocztowy .......................................  
Nr konta bankowego…………………………………………………………………………………….. 
Telefon kontaktowy…………………………………………………………….. 
 

 
Wójt Gminy Niedrzwica Duża 

 
 

WNIOSEK 
o udzielenie dotacji w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 
Gminie Niedrzwica Duża na lata 2021-2025 

 
 
 
Wnoszę o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, która będzie zlokalizowana w: 
Miejscowość ................................................................................................................................................  
ulica ............................................................ nr domu ............................ kod pocztowy ...............................  
 
Działka ewidencyjna ....................................................................................................................................  

1. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością .........................................................................  

2. Opis przedsięwzięcia: 

Instalacja będzie składała się z: 

Zbiornika  ........... szt. o poj .........................  
Drenażu rozsączającego o długości: ............................. m 
Studzienki rozdzielczej ....................... szt. 
Inne ................................................................................................................................................  

3. Sposób likwidacji lub zagospodarowania istniejącego zbiornika bezodpływowego lub innego urządzenia 
służącego do gromadzenia nieczystości ciekłych) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
4. Planowany okres realizacji inwestycji: 
Termin rozpoczęcia .......................................................................................................................................  

Termin zakończenia .......................................................................................................................................  

5. Przewidywany całkowity koszt budowy ...................................................................................................  



 

 Strona 6 

6. Stan formalno - prawny przygotowania Inwestycji: 
 

- zgłoszenie budowy/planowany termin uzyskania zgłoszenia (data zgłoszenia,)……………………………..  

- pozwolenie na budowę/planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę (numer, data 
wydania) ..................................................................................................................................................  

7. Źródła finansowania przedsięwzięcia (kosztów budowy przydomowej oczyszczalni): 
 
Środki własne ............................................................... zł ............................................................. % 
Inne źródła ................................................................zł ................................................................. % 
Wnioskowana dotacja celowa z budżetu gminy Niedrzwica Duża ..................................... zł ........ % 
 
 
Do wniosku załączam: 
1. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości - .......................................................  szt. 

 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach realizacji „Programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Niedrzwica Duża na lata 2021 -2025", zgodnie z Ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 
 
……………………………………………………… 
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 


