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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Wójta Gminy Sieradz  

nr 59/2014  z dnia 9 grudnia 2014r. 

 

 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE DOTACJI  CELOWEJ 

NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW 

DO KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

 

……………………………………    

imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 

 

…………………………………… 

ulica,  nr  

 

…………………………………… 

kod pocztowy,  miejscowość  

 

…………………………………… 

telefon kontaktowy 

 

 

       Wójt 

           Gminy Sieradz 

 

 

Proszę o zakwalifikowanie poniższej nieruchomości do projektu współfinansowanego 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

związanego z wykonaniem podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.  

 

Dane dotyczące nieruchomości : 

1. Lokalizacja:  

a. Miejscowość…………………………ul………………………….. nr ……… 

b. działka nr ……………… obręb nr ………….. 

2. Prawo do dysponowania podłączaną nieruchomością: 

a. własność – nr dokumentu potwierdzającego własność (np. księga wieczysta) 

……………………….……… 

b. współwłasność – nr dokumentu potwierdzającego współwłasność (np. księga 

wieczysta)  ……………………………………….  

c. inne – jakie  …………………………– nr dokumentu…………..……….  
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3. Planowana długość podłączenia do budynku: 

 …………………………mb, w tym liczba studzienek ……………………… 

4. Termin zgłoszenia robót/nr i data decyzji …………………………………………….. 

5. Rodzaj  podłączenia zgodny z dokumentacją techniczną (zaznaczyć właściwe): 

a. w systemie kanalizacji grawitacyjnej 

b. w systemie kanalizacji ciśnieniowej 

c. w systemie kanalizacji podciśnieniowej 

6. Status wnioskodawcy: 

a. nie prowadzący działalności gospodarczej 

b. prowadzący działalność gospodarczą  

c. prowadzący działalność rolniczą lub w zakresie rybołówstwa 

d. inny – jaki ………………………….………. 

7. Dane finansowe wnioskodawcy: 

a. Numer NIP/PESEL ………..………………………… 

b. Numer rachunku bankowego ………………………………………………….. 

c. Nazwa i adres banku ………………………………………………………….. 

d. Imię, nazwisko i adres właściciela rachunku …………….………………. 

8. Liczba stałych mieszkańców w budynku planowanym do podłączenia do kanalizacji 

sanitarnej:  

…………………….……………………… 

9. Oświadczam iż wnioskodawca: 

a. jest czynnym podatnikiem podatku VAT, 

b. jest zwolnionym podatnikiem podatku VAT, 

c. nie jest podatnikiem podatku VAT.  

10. Realizacja inwestycji:  

a. Będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem 

VAT, 

b. nie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu 

podatkiem VAT.  

11. Podatek od towarów i usług (VAT)  

a. jest kosztem inwestycji, nie będzie można go odzyskać w żaden sposób, 

dlatego ubiegam się o dotację w kwotach brutto, 

b. jest możliwy do odliczenia w związku z prowadzoną działalnością, dlatego 
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ubiegam się o dotację w kwotach netto. 

12. Oświadczam, iż: 

a. Zapoznałem się i akceptuję przyjęte przez gminę  Sieradz Zasady udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do 

kanalizacji sanitarnej. 

b. Inwestycja, o którą wnioskuję niniejszym wnioskiem nie jest zakończona do 

dnia złożenia niniejszego wniosku. 

c. Przedmiotowa nieruchomość będzie użytkowana w dniu otrzymania 

dofinansowania. 

d. Do granicy mojej nieruchomości został doprowadzony przewód kanalizacyjny. 

e. Posiadam środki finansowane na pokrycie wkładu własnego inwestycji 

zgodnie z przyjętymi zasadami dofinansowania. 

f. Zobowiązuję się do wyboru wykonawcy inwestycji, posiadającego 

odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.  

g. Zobowiązuję się do podpisania umowy na odprowadzenie ścieków do 

kanalizacji sanitarnej. 

h. Zobowiązuję się do zaprzestania użytkowania szamba / osadników 

ściekowych / przydomowej oczyszczalni ścieków - w przypadku ich 

dotychczasowego występowania na terenie nieruchomości,  

i. Zobowiązuję się do zachowania trwałości projektu w ciągu 5 lat od 

zakończenia inwestycji. 

j. Zobowiązuję się do poddania ewentualnej kontroli przeprowadzonej przez 

gminę  Sieradz oraz/lub WFOŚiGW w Łodzi w ciągu 5 lat od zakończenia 

inwestycji. 

k. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

pozyskania środków z WFOŚiGW w Łodzi oraz w celu realizacji inwestycji 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Pouczono mnie, że  podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania. 

Poinformowano mnie o prawie dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania. 
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Oświadczam iż wszystkie dane zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe. 

Jednocześnie jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.  

 

……………………………………………… 

Data i podpis wnioskodawcy/przedstawiciela wnioskodawcy 

 

Do wniosku załączam kserokopie następujących dokumentów (wraz z oryginałami do 

wglądu) : 

1 Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością X 

2 Zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości na realizację 

inwestycji wg załącznika nr 1 do wniosku 
 

3 Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy inwestycji wg załącznika nr 

2 do wniosku  
 

4 Oświadczenie o nie dokonaniu wyboru wykonawcy inwestycji wg załącznika 

nr 3 do wniosku 
 

5 Dokumentacja projektowa X 

6 Kosztorys planowanych robót (brutto chyba że wnioskodawca ubiega się o 

dotację w kwocie netto) lub umowa na wykonanie podłączenia (w przypadku 

dokonania wyboru wykonawcy do dnia złożenia niniejszego wniosku), z 

podziałem na koszty, o których mowa w § 7 i 8 zasad udzielania dotacji 

X 

7 Faktury i rachunki za koszty dokumentacji technicznej, poniesione przed 

złożeniem wniosku, wraz z potwierdzeniem zapłaty 
 

8 Zgłoszenie budowy wraz z klauzulą „bez zastrzeżeń” lub potwierdzenie braku 

wniesienia sprzeciwu 
X 

9 Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym Wnioskodawca 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo 

oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o 

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie – dotyczy wyłącznie 

Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą bez względu na 

formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania lub prowadzących 

działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa 

 

10 Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc 

de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 

października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de 

minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – dotyczy wyłącznie Wnioskodawców 

prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-

prawną oraz sposób finansowania 
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11 Informacje przedstawiane przez Wnioskodawców ubiegających się o pomoc 

de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) – dotyczy wyłącznie Wnioskodawców 

prowadzących działalność w sektorze rolnym lub w sektorze rybołówstwa 

 

 

Inne dokumenty : 

12   

13   

14   

15   

 

 

 

 

……………………………………………… 

Data i podpis 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

Zgoda właściciela/współwłaściciela* nieruchomości na realizację inwestycji 

 

 

 

Wyrażam zgodę na realizację inwestycji polegającej na podłączeniu do kanalizacji 

sanitarnej nieruchomości, będącej moją własnością/współwłasnością*, położonej w 

………………………………………………………….. 

ul…………………………………….… ……… nr ……. 

 

działka nr …………………………….…  

 

w obrębie ewidencyjnym nr ………..…. 

 

 

 

……………………………………………… 

podpis właściciela/współwłaściciela 

 

 

 

 

 

 

 

* niewłaściwe skreślić 
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Załącznik 2 

 

 

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy inwestycji  

 

 

Oświadczam,  że realizując inwestycję: 

1. Jestem zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).* 

2. Nie jestem zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 późn. zm.).*  

 

3. Wybór niżej wymienionego wykonawcy (dotyczy wyłącznie kosztów dofinansowywanych 

ze środków Funduszu)  

 

nazwa firmy wykonawcy ………………………………………………………………… 

 

dokonany został: 

 

a) zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).* na podstawie art. ……………….…………..….; 

b) bez stosowania ww. procedur z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji 

gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy (tylko w 

przypadku gdy wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych).* 

 

4. Umowa z wybranym wykonawcą, o którym mowa powyżej: 

została zawarta (w przypadku zawarcia umów należy załączyć je do wniosku)  

nie została jeszcze zawarta   

usługa będzie zrealizowana bez zawierania umów (dotyczy sytuacji,  o której 

mowa w pkt 3 lit. b)  

 

 

* niepotrzebne skreślić  

      Sieradz, dnia …………….……                                     ……..………...................... 

podpis wnioskodawcy/przedstawiciela wnioskodawcy 
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Załącznik 3 

 

 

 

Oświadczenie o nie dokonaniu wyboru wykonawcy inwestycji 

 

 

Oświadczam/y że: 

1. Jestem zobowiązana/y do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) i do dnia sporządzenia wniosku 

dokonałam/łem rozpoznania warunków rynkowych, zgodnie z którymi usługę można 

zrealizować mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. * 

2. Nie jestem zobowiązana/zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) i do dnia 

sporządzenia wniosku dokonałam/łem rozpoznania warunków rynkowych, zgodnie 

z którymi usługę można zrealizować mając na uwadze racjonalne gospodarowanie 

środkami publicznymi. Zobowiązuję się do wyboru wykonawcy z zachowaniem zasady 

uczciwej konkurencji gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny 

i terminowy.* 

3. Po dokonaniu wyboru wykonawcy przedłożę do umowy oświadczenie o dokonaniu 

wyboru wykonawcy. 

 

Sieradz, dnia    ……….………                                 ………...................... 

podpis wnioskodawcy/przedstawiciela wnioskodawcy 

 

* niepotrzebne skreślić  

 


