
………………………………………, …………..…………… 2018 r. 
miejscowość data 

 

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

Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………. 

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………. 

Nr dowodu osobistego …………………………wydany przez …………………………………….. 

Nr PESEL 

Nr NIP 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Nazwa banku i nr konta ……………………………………………………………………………………. 

na które ma być 

przekazana  dotacja 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                           BURMISTRZ MIASTA WISŁY 

        PL. HOFFA 3 
        43-460 WISŁA  

 
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji  

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Działając w trybie uchwały Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na ternie Gminy Wisła, 
wnioskuję o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia z zakresu związanego  

z ochroną wód: 

 wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej nieruchomość, położoną poza 

granicami aglomeracji Wisła, zatwierdzonej uchwałą nr IV/57/17/2014 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia  17 listopada 2014 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Wisła           

szacunkowy koszt: ………………………………………………………. 
Inwestycja realizowana będzie dla nieruchomości położonej przy ul. ………………………………. nr ………… 

w Wiśle (pgr nr ………………………). 

Szczegółowy opis inwestycji: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Planowany termin realizacji inwestycji: ………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, uprzedzona/y* o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych wyjaśnień, że: 
1. Nie zalegam na rzecz Gminy Wisła z opłacaniem podatków lub opłat/uzyskałem przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu*. 

2. Zapoznałam/em* się z treścią i akceptuję postanowienia uchwały Nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z 
dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie 
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy 
Wisła, 

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli nieruchomości pracownikom Referatu Rozwoju 
Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle w zakresie objętym wnioskiem. 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin powstałej inwestycji na mojej nieruchomości przez 
przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Wiśle w celu stwierdzenia zgodności wykonanej inwestycji z 
przedstawioną dokumentacją projektową i rozliczeniem. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Wiśle. 
Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że 
przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.    

 
                                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 



Załącznik:  
1. Dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub 

lokalem mieszkalnym) lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
(budynkiem lub lokalem mieszkalnym); jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub 
użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu 
mieszkalnego) na wykonanie inwestycji. 

 
 

Przedsiębiorca ubiegając się o udzielenie pomocy de minimis (dotacji) ma obowiązek przedłożyć 
następujące dokumenty: 

1) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy 
de minimis w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis którego wzór 
określono 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. Nr 53, poz. 311z późn. zm.). 

3) wszystkie otrzymane zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie lub oświadczenie                  
o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie w bieżącym roku podatkowym                      
i dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy  w tym okresie. 

 

 
 
 
 
 



 


