
     

………………………………..…                                                      ………………………….. 
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                                  (miejscowość, data) 

 

 

       Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  

   

 

      

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ  Z BUDŻETU GMINY  

RAWA MAZOWIECKA W ROKU ………… 
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

 

  

Proszę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie  kosztów zadania mającego na 

celu poprawę ochrony środowiska. 

         

 

I. Dane ubiegającego się o dotację 

 

 

1) forma prawna: 

 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych (niewłaściwe skreślić): osoba fizyczna, 

wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie, osoba prawna,  przedsiębiorca1, 

inne…………………………………………………………………………………………….  

 

 

2) pełna nazwa …………………………………………………………………………………. 

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

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

3) dokładny adres: ……………………………………………………. ……………………….. 

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

    gmina................................. powiat.................................... województwo ............................... 

4) tel. ..................................................................................... .................................................  

5) nr NIP .................................................................................................................. 

6) nazwa banku i numer rachunku  

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

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

7) dane kontaktowe osoby zajmującej się realizacją zadania 

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

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

8) dane właścicieli nieruchomości, z którymi zostanie podpisana umowa dotacyjna 

(w szczególności nr PESEL oraz seria i nr dowodu osobistego):  

  a) ................................................................................................................................................. 

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



    b) .......................................................................................................................................... 

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

c) ………………………………………………………………………………………………. 

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

 

1 w przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorcami, przyznanie dotacji odbywa 

się w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji WE 

Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 

pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 poz. 5  z dnia 28 grudnia 2006r). 

 

 

II. Opis zadania 

1) Nazwa zadania 

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

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

2) Zwięzły i jasny opis zadania  oraz sposób jego realizacji 

Budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków  będzie służyć  odprowadzeniu nieczystości ciekłych z  budynku 

mieszkalnego  nr ……… w ilości……. m³/ dobę dla liczby………. osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. 

Powykonawcza dokumentacja  geodezyjna  zostanie opracowana przez uprawnionego geodetę                                       

i zaewidencjonowana w powiatowym zasobie kartograficznym. 

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

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

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

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

 3) Miejsce realizacji zadania (w tym koniecznie nazwa miejscowości i nr działki)  

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

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

4) Termin realizacji zadania (termin rozpoczęcia i zakończenia) 

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

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

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

 

III. Wysokość wnioskowanej dotacji oraz koszt realizacji zadania 

1) całkowity koszt realizacji zadania ………………………………………………………….  

słownie:…………………………………………………………………………………………

2) kwota wnioskowanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania 

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

słownie:………………………………………………………………………………………… 

 



3) kalkulacja kosztów realizacji zadania  

a)zakup i montaż urządzeń  ……………………………………………. ……………. ………. 

b) wykonanie robót budowlanych …………………………… …………………….. ………… 

c) wykonanie dokumentacji projektowej ……………………….……………………………… 

d) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej …………………………………… 

e) inne koszty związane z realizacją zadania  …………………................................................ 

…………………………………………………………………………………………………

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

4) termin wykorzystania dotacji……………………………………………………………….. 

(nie dłuższy niż do 31 grudnia bieżącego roku budżetowego) 

 

IV. Dodatkowe informacje uzupełniające wniosek  

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

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

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

 

………………………………………………. 

                                                                            (podpis wnioskującego) 
 

Załączniki: 
 - aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości bądź prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości, 
- dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy tj.:  zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub 
prawomocnego pozwolenia na budowę, 
- projekt techniczny z opisem odbiornika ścieków oczyszczonych lub plan zagospodarowania pod budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków, 
- oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Rawa Mazowiecka 
 - pozytywna opinia geotechniczna określająca przydatność gruntu przeznaczonego na umiejscowienie 
przydomowej oczyszczalni ścieków a w szczególności przepuszczalność gruntu, poziom wód gruntowych   
- inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia organowi 
udzielającemu pomocy: 

- zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.               
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. 
zm.)  
- wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis 
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010r., w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 
poz. 311) wraz z innymi informacjami i dokumentami, o których mowa w w/w rozporządzeniu. 
 
Pouczenie: 
Zgodnie z § 8 pkt 3 Uchwały nr XI/47/11 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 21 października 2011r. 
w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do 
dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia  dotacji i sposobu jej rozliczania, dotacje 
przyznane w danym roku muszą zostać wykorzystane w tym samy roku, w którym zostały 
przyznane. 
 



Oświadczam, że :     

1. zapoznałem się z uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka określającą zasady przyznawania                         
i rozliczania dotacji na realizację  zadania   obejmującego budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków; 
 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu    
                weryfikacji złożonego wniosku; 

3. oczyszczalnia zostanie  wybudowana zgodnie z projektem technicznym i będzie eksploatowana przez 

okres min 5 lat  zgodnie z wytycznymi eksploatacji opracowanymi przez producenta( dostawcę  

urządzeń); 

4. wyrażam zgodę ma przeprowadzenie kontroli zabudowy i funkcjonowania  
   przydomowej oczyszczalni ścieków na mojej nieruchomości  przez upoważnione osoby z Urzędu 

Gminy w Rawie Mazowieckiej w trakcie obowiązywania umowy i w okresie do 12 miesięcy po jej 

wygaśnięciu; 

5. posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 

07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm). 

 

 

………………………………………………. 

                                                                            (podpis wnioskodawcy) 
 


