
URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16

42-470 Siewierz
REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej osobom fizycznym na zadania inwestycyjne

służące ochronie środowiska polegające na wykonaniu
przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siewierz

UWAGA. Pola jasne wypełnia Wnioskodawca.

A. Informacje ogólne

1. Termin realizacji przedsięwzięcia

Termin rozpoczęcia (dd-mm-rrrr) Termin zakończenia (dd-mm-rrrr)

2. Dane Wnioskodawcy

a) Dane osobowe

Imię Nazwisko

Pesel Numer telefonu

b) Adres zamieszkania

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu Nr lokalu

c) Adres do korespondencji (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż wskazany w pkt A.2 b)

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu Nr lokalu

3. Forma przekazania środków finansowych (właściwe zaznaczyć za pomocą znaku X)

a) przelew bankowy b) czek

c) Nazwa banku (w przypadku zaznaczenia lit. a)

d) Numer rachunku (w przypadku zaznaczenia lit. a)

Na podstawie  Uchwały  Nr  III/23/2018  Rady  Miejskiej  w Siewierzu  z  dnia  19  grudnia  2018  r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie
dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 27 grudnia 2018 r., poz. 8264) wnoszę o
udzielenie dotacji celowej na poniższe zadanie polegające na:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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Wpłynęło ………………………………

L.dz. ……………………………………



2. Adres inwestycji

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica Nr domu

Nr lokalu Nr działki Nr KW

Siewierz, dnia ……………….
…………………………………

(podpis Wnioskodawcy)

1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości położonej w ………………………………………………..

przy ulicy ……….……………………………...………….…… działka nr …………….…………………………………

księga wieczysta nr ………………………………………………….………………………………………………………

inny dokument nr ……………………………………………………………………………………………………………
wynikający  z:  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego (właściwe podkreślić).

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym
na zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Siewierz”, stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 19
grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania o udzielanie
dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 27 grudnia 2018r., poz.8264).

3.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  związku  z  ubieganiem  się  o dotację  celową.
Jednocześnie oświadczam, że  zostałem/am poinformowany/a  o przysługującym mi prawie dostępu do treści  swoich
danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695).

Siewierz, dnia ……………….
…………………………………

(podpis Wnioskodawcy)
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