URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU, ul. Mościckiego 14
tel. (032) 296-06-00,

WYDZIAŁ EKOLOGII I GOSPODARKI ODPADAMI
tel. (032) 296-05-74, (032) 296-08-25



WNIOSEK
dla osób fizycznych o dotację celową na zadanie inwestycyjne
ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegające na
podłączeniu do sieci kanalizacyjnej
na terenie Miasta Sosnowca

WEG
ROŚ 04

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 78 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 05 lutego 2019r.

Uwaga. Pola jasne wypełnia Wnioskodawca
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy:

Nr
telefonu*

PESEL

2. Adres Wnioskodawcy:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

3. Adres inwestycji:

Sosnowiec

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu:

4. Rodzaj obiektu budowlanego, w którym będzie realizowana inwestycja: (budynek
jednorodzinny, budynek wielorodzinny, lokal mieszkalny, lokal użytkowy, inny – podać jaki)
5. W obiekcie jest prowadzona działalność gospodarcza (zaznaczyć X):

NIE

TAK

podać procentowy udział powierzchni w %:

6. Dotychczasowy sposób odprowadzania ścieków z obiektu (zaznaczyć X):
Szambo

Oczyszczalnia
ścieków

Brak

7. Ubiegam się o dotację celową do wybudowania podłączenia do sieci kanalizacyjnej:
o długości w metrach:

ilość osób:

8. Wnioskowana kwota dotacji:
Kwota słownie:
9. Nazwa i numer konta bankowego Wnioskodawcy:



podanie numeru jest dobrowolne

Sosnowiec, dn. ...............................

..........................................................
(podpis Wnioskodawcy)
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□ 1. Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam* tytuł/u prawny/ego do władania nieruchomością położoną
w Sosnowcu przy ulicy………………..…………………numer…………...……. działka nr……..……...……….
Księga wieczysta nr……………………………….…. inny dokument………………………….. nr……….......…
Jestem jej posiadaczem jako……………………………………………………………………….……...………...
(forma posiadania: właściciel, współwłaściciel, wieczysty użytkownik; ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, spółdzielcze
własnościowe prawo lokalowe; prawa obligacyjne: najem, dzierżawa, użyczenie, dożywocie; prawa wynikające z dziedziczenia
ustawowego lub mocy testamentu; posiadacz samoistny (w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(t.j. Dz.U. 2018 poz.1025 z późniejszymi zmianami); inna – podać jaka.

□ 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta
Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie Miasta Sosnowca”
stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 45/III/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 20 grudnia 2018r.

□ 3. Oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą wynikającą z obowiązku informacyjnego
w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

□ 4. Oświadczam, że przysługuje/ nie przysługuje* mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.

□

5. Oświadczam, że dotacja stanowi/ nie stanowi* pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust.1 Traktatu
o funkcjonowaniu o Unii Europejskiej z dnia 9 maja 2008r. (Dz.Urz.U.E. seria C nr 83 z 30 marca 2010r.).

□ 6. Oświadczam, że

wszystkie informacje podane we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art.
297 ustawy z dnia 06.06.1997r., Kodeks Karny (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1600 z póź.zm.).
* niewłaściwe skreślić

Sosnowiec, dn. ...............................

..........................................................
(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku (zaznaczyć X):

□
□

1. Zgoda właściciela/współwłaściciela/zarządcy obiektu budowalnego na podłączenie do sieci kanalizacyjnej
przez Wnioskodawcę. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć
pisemną zgodę współwłaścicieli.
2. Warunki techniczne lub umowa określająca warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej zawarta
z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

□ 3. Wstępne oszacowanie kosztów.
□ 4. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowalnych lub decyzja o pozwoleniu na budowę, jeżeli
jest wymagane.

□ 5. Inne dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………………………….…
……..………………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Wypełnienie wszystkich pól oraz dołączenie wszystkich wymaganych załączników jest obowiązkowe. Dokumenty
należy składać w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (podpisanych przez organ
wydający dany dokument bądź Wnioskodawcę)
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