Michałów, dnia ………………..

Wnioskodawca:
….............................................
(imię i nazwisko)

…..............................................
….............................................
(adres)

Tel.: ………………………….

Wójt Gminy Michałów,
28 - 411 Michałów 115
WNIO SEK
o udzielenie dotacji do budowy przyłącza kanalizacyjnego

1) Na podstawie Uchwały XLIX/329/2018 Rady Gminy w Michałowie z dnia 29.06.2018 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych
kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej wnioskuję o przyznanie
dotacji do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego w
miejscowości ……………………………………………., gmina Michałów, na
nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr
………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2) Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością opisaną w pkt. 1 niniejszego
wniosku, wynikające z tytułu:
a) własności *……………………………………………………………………………………………..
b) współwłasności 1……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
c) innego tytułu prawnego 2……………………………………………………………………………
(*podać dokument na podstawie którego ustalono stan prawny)

3) Wybudowane przyłącze kanalizacyjne ma długość ….............. metrów i zostało odebrane pod
względem technicznym protokołem z dnia ……………….……….………….., którego kopię załączam.
4) Do wniosku załączam następujące rachunki i/lub faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na
budowę lub przebudowę przyłącza kanalizacyjnego3:

L.p.

I

Nr faktury / rachunku

II

Data wystawienia
dokumentu

Numery pozycji z
rachunku lub faktury,
stanowiących koszt
kwalifikowany

III

IV

Suma kwot brutto pozycji
wskazanych w kolumnie IV

V

1
2
3
4
5

1

Należy wskazać współwłaścicieli oraz załączyć do niniejszego wniosku stosowne upoważnienie/umowę.

Należy wskazać tytuł prawny oraz załączyć stosowne upoważnienie lub/i dokument potwierdzający inny tytuł prawny.
UWAGA !!! Wszystkie wykazane rachunki i/lub faktury VAT muszą być wystawione na osobę posiadającą prawo do dysponowania
nieruchomością, zgodnie z pkt. 2 niniejszego wniosku
2
3
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Uwaga: Wykazane w tabeli pozycje rachunków i/lub faktur VAT określające koszty kwalifikowane, mogą obejmować wyłącznie wydatki poniesione na
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego opisanego w pkt. 1 wniosku. Urząd Gminy w Michałowie zastrzega sobie prawo wezwania Wnioskodawcy w
celu złożenia wyjaśnień, uzupełnienia lub korekty wniosku.

Przyznaną dotację proszę przekazać na rachunek w banku: ...............................................................,
na konto o numerze: ….............................................................................................................................
5) Do wniosku dołączam:
−
−
−
−
−
−
−

oryginały faktur VAT lub/i imiennego dowodu zakupu materiałów lub/i kosztów wykonania
przyłącza kanalizacyjnego,
kopię umowy na odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę właściciela,
współwłaściciela, współwłaścicieli, administratora, administratorów, użytkownika, użytkowników
budynków na wykonanie przyłącza,
protokół odbioru technicznego (z datą na protokole) potwierdzający wykonanie przyłącza
kanalizacyjnego,
oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania osadników ściekowych lub przydomowej oczyszczalni
ścieków w przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie danej nieruchomości,
mapę inwentaryzacyjną przyłącza kanalizacyjnego,
inne dokumenty tj. *
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(*W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np.
protokół odbioru technicznego).

6) Oświadczenia i zgody wnioskodawcy:
− Oświadczam, że podatek od towaru i usług VAT stanowi koszt inwestycji i nie podlega
odliczeniu bądź zwrotowi.
− Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z
uzyskaniem i rozliczeniem dotacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. poz. 1000).
− Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej na nieruchomości gdzie wykonane
zostało przyłącze kanalizacyjne, a budynek opisany w pkt. 1 niniejszego wniosku o dotację
służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w budynku zamieszkuje ………… osób.
Pouczenie:
Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
Michałów, dnia ……………………………………………..….
………..………………………………………………….……….
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
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