…………………., dnia ..........................
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
WNIOSEK
o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
1. Wnioskodawca ........................................................................................................................................
Adres: .........................................................................................................................................................
Telefon: .......................................................................................................................................................
Dokument tożsamości * ........................................ seria ........... numer ......................................................
Wydany przez * ...........................................................................................................................................
PESEL * ……………………………………………………………………
Regon *..............................................................................................
NIP *………………………………………………………………………..
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Miejscowość:................................................................................................................................................
Działka ewidencyjna, nr obrębu .................................................................................................................
Tytuł prawny do nieruchomości ..................................................................................................................
3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (typ oczyszczalni, wydajność, parametry techniczne
urządzenia, itp):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia
Data rozpoczęcia ...................................................
Data zakończenia ...................................................
5. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku)
.....................................................................................................................................................................

…..............................................
Podpis wnioskodawcy

Do wniosku dołączam/y następujące dokumenty o których mowa w regulaminie przyznawania
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock,
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 29.02 2012 r.:
1.
dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2.
pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i ewentualnie zatwierdzenie
zamiennego projektu zagospodarowania, wydane przez Starostę Legionowskiego, opatrzone
klauzulą , że decyzja stała się ostateczna, *
3.
zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej
oczyszczalni potwierdzone datą wpływu do Starosty Legionowskiego wraz z zaświadczeniem
o niewniesieniu sprzeciwu, *
4.
mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów
wskazanych w punkcie 2 lub 3,
5.
pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Legionowskiego dla oczyszczalni
o przepustowości powyżej 5 m3, *
6.
zgodę wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni
na określonej działce, *
7.
zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymano w roku, w którym podmiot prowadzący
działalność gospodarczą ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, *
Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, których zakres został określony
8.
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311), *
9.
Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, na formularzu
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2011 r.
w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810)*.

…..............................................
Podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić

