
Załącznik nr 1   

do uchwały Nr XLII/392/2020  

Rady Miejskiej w Rogoźnie 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

 

 

.....…………………., dnia ……………… 

 

Burmistrz Rogoźna 
 

 

Wniosek o przyznanie dotacji na budowę  

przydomowej oczyszczalni ścieków 
 
Część A 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko/nazwa:…….………………………………………………………………………..….………..… 

2. Adres: ……………………..………………………………………………………………………………...….…… 

3. Nr NIP / nr REGON (jeżeli dotyczy): ……………………………………………………………………..….…… 

4. Telefon: ………………..….……………………………….……….……………..…….…………………..……… 

5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego……………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………….………………………… 

6. Forma prawna:…………………………………………………….……..……………………….……..…....…….. 

7. Nazwa i numer rejestru KRS / CEDIG (jeżeli dotyczy): ………………...………………………………..…..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………….…. 

8. Data i numer wpisu do rejestru (ewidencji) (jeżeli dotyczy): …………………..……………….…..……............ 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Osoby upoważnione do reprezentowania: …………………………………….…………………….…….............. 

II. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

1. Adres: ……………………………………………………………………………….………..…..……….………… 

2. Numer działki ewidencyjnej i obręb: ……………………….……………………………..…….….…….………… 

3. Rodzaj i numer tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością: ………………………………….…………….. 

4. Informacje dotyczące rodzaju obiektu przewidzianego do podłączenia do przydomowej oczyszczalni 

ścieków:……..………………………………………………………………………………...….….……….………… 

5. Krótki opis techniczny inwestycji: 

5.1. Rodzaj i parametry techniczne planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków:  

…………………………………………………………………………………..…………………………………………



…..……….………………...………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………………………………………… 

5.2. Planowana liczba osób korzystająca z oczyszczalni…………………...………………………………………… 

5.3. Inne uwagi……………………………………………………………...…………….……………………………. 

…………………………………………………………………………………………...…………………….............. 

5.4. Planowany okres realizacji inwestycji: 

       Data rozpoczęcia………………………..………… 

       Data zakończenia…………………………..……... 

5.5. Planowany koszt całkowity (netto) przedsięwzięcia…………………….………………………………………. 

Część B 

 

Wymagane dokumenty do wniosku: 

 

1) wpis do właściwego rejestru wskazujący podstawę działalności podmiotu ze wskazaniem osoby lub osób 

uprawnionych do złożenia wniosku i podpisania umowy, 

2) tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (w przypadku posiadania innego tytułu prawnego  

do nieruchomości niż własność, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości, a gdy 

nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich 

współwłaścicieli), 

3) w przypadku, gdy Inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest ona do przedłożenia 

dodatkowo kopii uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację zadania inwestycyjnego, 

kopii uchwały o powołaniu zarządu wspólnoty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty – kopię 

umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz zestawienie lokali objętych wnioskiem  

o udzielenie dotacji, ze wskazaniem właścicieli, poświadczone przez zarządcę, 

4) pozwolenie wydane przez Starostę Obornickiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków  

o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę,  

5) zaświadczenie Starosty Obornickiego o braku sprzeciwu na realizację zadania dot. budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³, 

6) rysunek lub mapę przedstawiającą plan działki i lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków, 

7) upoważnienie – jeżeli dotyczy.  

8) W przypadku, gdy o udzielenie dotacji ubiega się przedsiębiorcy, bądź osoby prowadzącej działalność 

rolniczą, zobowiązane są do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis tj: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie otrzymał 

Wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat 

podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

otrzymanej przez niego w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, 

b) inne niezbędne informacje do udzielania pomocy de minimis, której zakres został określony  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo  

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez 

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U z 2010 r. Nr 121, poz. 

810). 

 

 

 
…………………………..………………………….. 

(data i podpis Wnioskodawcy) 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. 

U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą w Rogoźnie  (64-610) przy ulicy Nowej 2. 

Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Burmistrz Rogoźna wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 

poprzez email: iod@rogozno.pl.  

Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie dotacji celowej na 

dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno, na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi 

mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli 

informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.rogozno.pl w zakładce 

„Ochrona danych osobowych” . 
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