
Załącznik 
do Uchwały Nr XLV/303/18
Rady Miejskiej w Szydłowcu 
z dnia 24 kwietnia 2018 roku 

……………………………………..
                               (imię i nazwisko)

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

……………………………………..
                             (numer telefonu)

…………………. dnia……………..
            (miejscowość)                               (data)

Burmistrz Szydłowca
Rynek Wielki 1

26 – 500 Szydłowiec

Wniosek
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 

na terenie Gminy Szydłowiec, 
w ramach „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szydłowiec”.

1. Dane Wnioskodawcy 

Imię i nazwisko……………..................................................................................................…………..

Adres ....................................................................................................................................…………...

Telefon……………………………………..……………………………………...….…….…………..

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Miejscowość....................................................………………………………………………………… 

Nr działki/działek ewidencyjnej ...........................……………………………………………………..

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością .......………………………………………………….

3. Krótki  opis  techniczny  przedsięwzięcia  (zakres  rzeczowy  wg  projektu,  typ  oczyszczalni,

przepustowość)

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

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

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

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

4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia

Data rozpoczęcia ....................................................…............................................................…. ……...

Data zakończenia ........….......................................................................................................……….....

5. Orientacyjny koszt brutto ..................................................................................................…………..

6. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku):

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

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



7. Potwierdzenie o nie zaleganiu z płatnościami na dzień złożenia wniosku:

Rodzaj opłaty Potwierdzenie braku zaległości 
(podpis i pieczęć właściwego organu)

Opłata za pobór wody 
i odprowadzanie ścieków

Opłaty lokalne

Podatki lokalne

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Oświadczam, że:

• zapoznałem/am się  z  treścią  uchwały Rady Miejskiej  w Szydłowcu  w sprawie  ustalenia  trybu
udzielania  i  rozliczania  dotacji  celowej  na dofinansowanie  budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków z budżetu Gminy Szydłowiec;

• oświadczam,  że  dane zawarte  we  wniosku są  zgodne ze  stanem faktycznym na dzień składania
wniosku  i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu weryfikacji niniejszego wniosku.

...........................................................
         czytelny podpis wnioskodawcy

...................................................................................
 czytelny podpis współwłaściciela/i nieruchomości

Załączniki do wniosku:
1. Potwierdzoną kopię dokumentu wymaganego prawem budowlanym
2. Kopie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do władania nieruchomością na cele budowlane,

na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
3. Oświadczenie  współwłaściciela/li  nieruchomości,  na  której  zostanie  wykonana  przydomowa

oczyszczalnia ścieków,
4.  Kserokopia opisu lub projektu technicznego instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
5. Atesty i certyfikaty,
6. ……………………………………………………………………………………………….

Dane osobowe podane we wniosku zbierane są wyłącznie w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy
o dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków oraz w celu realizacji
tej umowy. Administrator informuje, iż obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 23 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.).
Administratorem danych  osobowych  jest  Urząd  Miejski  w  Szydłowcu,  ul.  Rynek  Wielki  1,  26  –  500
Szydłowiec. Administrator informuje o prawie dostępu do danych oraz prawie ich poprawiania.


