Nekla, dnia …………………………....

Inwestor
(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji)

………………………………......................
………………………………......................
………………………………......................
telefon kontaktowy: ……………………….

Nr PESEL/lub NIP……. ...............................................
Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie …..........................................................
..............................................................................................................................................................................

Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
WNIOSEK
Proszę o dofinansowanie kosztów poniesionych przeze mnie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
Określam:
1) datę rozpoczęcia ................................................. oraz datę zakończenia inwestycji i oddania instalacji
do użytku ................................................................................................................................................
2) geodezyjne oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), na której będzie zlokalizowana
przydomowa oczyszczalnia ścieków
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
3) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
..................................................................................................................................................................
.................................................................
4) obiekt

budowlany,

do

którego

będzie

budowana

przydomowa

oczyszczalnia

ścieków

...................................................................................................................................................
5) krótki opis przedsięwzięcia (typ oczyszczalni, przepustowość, ilość osób obsługiwanych przez
oczyszczalnię, informacja o ateście lub certyfikacie oczyszczalni) …....................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
6) Szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
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Oświadczam, że:
1. zapoznałem/am się z zasadami dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
miasta i gminy Nekla a ze środków budżetu Gminy Nekla
2. nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
3.

wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli Urzędu Miasta
i Gminy Nekla w celu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
i likwidację istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe*,

Forma odbioru dokumentu:
Osobiście

Za pośrednictwem poczty

„Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy , iż
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz
ich poprawiania.”

………………………………….
podpis wnioskodawcy
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