……………….………, ……………….………
(Miejscowość,

data)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY DOTACJI CELOWEJ
na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych
kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej
I. Dane Wnioskodawcy/Pełnomocnika1:
□ Wnioskodawca

□ Pełnomocnik*

(*właściwe zakreślić krzyżykiem X)

1) Imię i nazwisko lub nazwa: ..........................................................................................................
2) Adres zamieszkania: ....................................................................................................................
3) Numer i seria dowodu osobistego ……………………. wydanego przez …………………..…
4) Pesel: ...........................................................................................................................................
5) Numer telefonu: ...........................................................................................................................
6) Adres e-mail: ................................................................................................................................
II. Informacja o nieruchomości:
1) Numer ewidencyjny działki(ek): ...................................................................................................
2) Obręb: ............................., Miejscowość ......................................................., gmina Michałów.
3) Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowana jest przyłącze
kanalizacyjne (właściwe zakreślić):
□ własność, □ współwłasność, □ użytkowanie wieczyste, □ małżeńska wspólność majątkowa,
□ inny …………………………………………………………………………. (wpisać jaki).
III. Określenie obiektu budowlanego, do którego planowane jest wykonanie przyłącza
(właściwe zaznaczyć):
□ budynek mieszkalny jednorodzinny, □ budynek mieszkalny wielorodzinny, □ inny budynek - jaki?
…………………………………………………………............................................................................
IV. Długość przyłącza

(przybliżona długość, bowiem dokładana długość musi zostać doprecyzowana we Wniosku o dotację
celową na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do gminnej sieci kanalizacyjnej
(wynikającym z § 5 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX/329/2018 Rady Gminy Michałów z dnia 29.06.2018 r.)

………………………………………………………………………………………………....................
V. Dane właściciela, na którego ma zostać przekazana dotacja:
Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta: …………………………………………………………..
Adres właściciela konta: ………………………………………………………………………………....
Nr konta: ……………………………………………………………………………………....................
VI. Załączniki do wniosku:
□ pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawców (jeżeli dotyczy);
VII. OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
budowy przyłącza kanalizacyjnego na terenie Gminy Michałów.
2. Jestem/nie jestem osobą fizyczną prowadzącą i/lub mającą zarejestrowaną działalność gospodarczą na
nieruchomości, która jest podłączana do zbiorowej sieci kanalizacyjnej.
3. Prowadzę/ nie prowadzę działalności rolniczej.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu zawarcia umowy dotacji.

----------------------------------------------(Czytelny podpis)
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Dotyczy sytuacji gdy Wnioskodawca (Beneficjent) ustanowił Pełnomocnika

