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Załącznik Nr 1   
do  Regulaminu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji 
celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy 
przyłączy kanalizacyjnych. 
 

……………………….………………., dnia ……………………….. 

(miejscowość, data) 

WNIOSKODAWCA:  
 
……………………………………………………………... 
                      (imię  i nazwisko/ nazwa) 
 

……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………….. 
                               (adres ) 
 

……………………………………………………………. 
                           (PESEL/ NIP /REGON) 

 
………………………………………………………….… 
                          (numer telefonu, adres e-mail) 

 

                                                                                           WÓJT GMINY WISZNIA MAŁA   

ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy  przyłącza  

do kanalizacji sanitarnej 

 

Wnoszę(-imy) o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów 

budowy przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odbioru ścieków bytowych  

z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym …………..  

położonej w obrębie …………………………, adres posesji: …………………………………………….…………………………………….. 

Oświadczam(-y), że posiadam(-y) prawo do dysponowania ww. nieruchomością o nr 

KW…………………………………………………………………… wynikające z tytułu*): własności / współwłasności / 

użytkowania wieczystego / trwałego zarządu / inny: ………………………….. 

 

DANE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO: 

(uwaga: poniższe informacje należy podać tylko w odniesieniu do przyłącza kanalizacyjnego w granicach 

nieruchomości Wnioskodawcy) 

 

1. Parametry techniczne:   

długość: ……………………., liczba, rodzaj, średnica  studni: …………………………………………………………. 

2. Szacunkowy całkowity koszt kwalifikowany budowy przyłącza:  …………………………….…...……… 

3. Planowany termin rozliczenia dotacji:  ……………………………………………………………………….………. 

4. Uwagi:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 

1. Oświadczam, że na wskazanej we wniosku nieruchomości zlokalizowany jest budynek mieszkalny,  

w którym zamieszkuje …………… osoby. 

       lub                                                                                                                     …………………………………….. 

                                                                            ( podpis Wnioskodawcy) 

Oświadczam, że na wskazanej we wniosku nieruchomości rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego  

na podstawie*): ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nr………….. z dnia ………………….. / 

zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia …………………………………………………………. 

 

…………………………………….. 

                                                                          ( podpis Wnioskodawcy) 

2. Oświadczam, że nie zalegam z podatkami i opłatami na rzecz Gminy oraz opłatami z tytułu 

zaopatrzenia w wodę na rzecz odbiorcy ścieków. 

…………………………………….. 

                                                                            ( podpis Wnioskodawcy) 

3. Oświadczam że zapoznałem się z Regulaminem udzielania osobom fizycznym i wspólnotom 

mieszkaniowym dotacji celowej z budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy 

przyłączy kanalizacyjnych. 

 

…………………………………….. 

                                                                    ( podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki do wniosku: 

1) kopia dokumentu potwierdzającego prawo wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością; 
2) kopia projektu budowlanego kopia projektu budowlanego lub planu sytuacyjnego przyłącza; 

kanalizacyjnego; 
3) w przypadku rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego - kopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku; 
4) w przypadku współwłasności - oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania współwłaścicieli 

nieruchomości.  
             …………………………………….. 

   *) właściwe podkreślić                                                                                       (data i podpis Wnioskodawcy)                                                

 

Kwalifikacja wniosku:  Inwestycja kwalifikuje się / nie kwalifikuje się *) do udzielenia dotacji celowej  

na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego 

Wiszni Mała, dnia ................................  Podpis osoby dokonującej weryfikacji wniosku:  …………………… 

 

Zatwierdzenie: 

 Akceptacja Wójta Gminy    Akceptacja Skarbnika Gminy   

 

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


