
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2022 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 24 marca 2022r. 
w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania w ramach Gminnego programu budowy 

i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lisia Góra. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków  

na terenie Gminy Lisia Góra 

1.Dane wnioskodawcy: 
Imię i nazwisko/nazwa Adres zamieszkania Nr telefonu Nr PESEL Seria nr dowodu 

osobistego 

 
 
 
 

    

2. Lokalizacja inwestycji: 

Nr ewid. działki, 
miejscowość 

Nr księgi wieczystej Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (właściciel, współwłaściciel, użytkowanie wieczyste) 

  
 

 

3. Zgoda wszystkich współwłaścicieli  lub współużytkowników wieczystych: 

L.P Imię nazwisko Data i podpis 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4. 
 
 

 

4. Część finansowa: 

Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia Wysokość wnioskowanej dotacji 

  
 

5. Rachunek bankowy , na który zostanie wypłacona dotacja: 

                 

_ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _      _ _ _ _      _ _ _ _     _ _ _ _ 
6. Wymagane oświadczenia: 

Oświadczam, że budowę przydomowej oczyszczalni ścieków objętej niniejszym wnioskiem wykonam / nie 
wykonam* zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego. 
 

……………………………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy) 

*  niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że zapoznałem/am się / nie zapoznałem/am się* i akceptuję/ nie akceptuję* treść 
Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Lisia Góra. 
 

……………………………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy) 

*  niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2022 Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 24 marca 2022r. 
w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia naboru wniosków oraz rozliczenia dotacji na realizację zadania w ramach Gminnego programu budowy 

i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lisia Góra. 

 

 

…………………………………………………………. 
(miejscowość, data i podpis wnioskodawcy) 

 
Miejsce na adnotacje urzędowe: 

 

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

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

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

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

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

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

 

Zatwierdzam wniosek     

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 
(data i podpis) 

Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu 
weryfikacji złożonego wniosku. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, informujemy, iż 
treść klauzuli informacyjnej RODO znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisia Góra oraz  
w Biuletynie Urzędu Gminy Lisia Góra w zakładce RODO pod adresem: 
https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,m,317968,klauzula-informacyjna-rodo.html 

 

……………………………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy) 

*  niepotrzebne skreślić 

Oświadczam o wykorzystaniu / nie wykorzystywaniu* przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków na 
cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej w rozumieniu rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013r. z późn. zm.) 

 

……………………………………………… 
(data i podpis wnioskodawcy) 

 *  niepotrzebne skreślić 

7. Do wniosku dołączam: 

1) Warunki techniczne przyłączenia do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej- do uzyskania  
w siedzibie Gminnej Spółki Komunalnej w Lisiej  Górze 

2) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości objętej inwestycją 

3) 

4) 

5) 

https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,m,317968,klauzula-informacyjna-rodo.html

