
 
 
 
 
 

WNIOSEK 
o płatność dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
Pola jasne wypełnia wnioskodawca komputerowo lub ręcznie DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
1. Dane wnioskodawcy 

Imię i 
nazwisko/nazwa: 

Adres: Nr telefonu: Data i nr zawartej umowy: 

    

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: 

Nr ewidencyjny działki: Obręb: 

  

3. Data zakończenia przedsięwzięcia:  

4. Wartość inwestycji wynikająca z faktur:  

5. Rozliczenie finansowe (zestawienie kosztów związanych z realizacją zadania): 

Nr faktury: Data 
wystawienia  

faktury: 

Kwota: Nazwa wydatku: 

    

    

    

    

    

6. Ilość faktur 
załączonych do 

wniosku: 

 

Kopia atestów na zakupione urządzenia 
wraz z kartą gwarancyjną i instrukcją 
obsługi. 

 
□ Tak □ Nie 

Kopie faktur i rachunków wraz z dowodami 
zapłaty, potwierdzające poniesione wydatki. 

 
□ Tak □ Nie 

Zaświadczenie o zakończeniu budowy lub 
pozwolenie na użytkowanie - w przypadku 
budowy oczyszczalni               o 
przepustowości powyżej 7,5m3/dobę. 
 

 
□ Tak □ Nie 

 
 

 
 
 
7. Załączniki: 

Kopię pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli 
urządzenie przyłączone będzie do urządzeń 
melioracyjnych. 

 
□ Tak □ Nie 
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Rady Gminy Bobrowice

z dnia 23 czerwca 2022 r.
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Oświadczam, że dokonałem/am zgłoszenia robót budowlanych związanych z 
budową przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w niniejszym wniosku, 
oraz że do przedmiotowego zgłoszenia nie wniesiono żadnych sprzeciwów. 
 

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

 

Inne załączniki (wymienić jakie): 

 
 

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

 
 
 
Miejsce na adnotacje: 
Przedłożony wniosek spełnia warunki określone w umowie: □ Tak □ Nie 

W dniu …………………………. przeprowadzono wizję lokalną, z której sporządzono protokół nr…………… o 
którym mowa w § 11 ust. 2 uchwały nr XXV/…./22 Rady Gminy Bobrowice z dnia 23 czerwca 2022 r. w 
sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bobrowice. 

Z przedłożonych faktur i rachunków uznano kwotę:  
…………………………………….. 

Zakwalifikowano do wypłaty kwotę dotacji                 w 
wysokości: 

 
…………………………………….. 

Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 

 
 

                                                                                                               Zatwierdzam do wypłaty: 
 

………………………………… 
                                                                                                                                        (data i podpis Wójta Gminy) 
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