
Załącznik nr 2  do Uchwały Nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia 7 września 2017r. 

Gryfino, dnia…………………………. 
 
                                                        WNIOSEK   

O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY 
GRYFINO PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ. 
(dla osób fizycznych) 

 
1. Wnioskodawca: 

 
……………………………………………………………………………………………… 
/imię i nazwisko/ 
 
……………………………………………………………………………………………… 
/adres zamieszkania/ 
 
……………………………………………………………………………………………… 
/telefon kontaktowy) 
 

   2.   PESEL:   
             

 
3.  Dowód osobisty wydany przez: ………………………………………………………….. 

  
 seria  ………….  numer  ……………………………………. 
 

   4.  Nazwa banku:  ………………………………………………………………………….. 
 
   5.  Numer konta:  
                      
                          
 
   6.  Nazwa zadania (właściwe zaznaczyć):  
□    zakup przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, 

□    zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, 

□    zakup nowego kotła (gazowego, olejowego, elektrycznego, biomasę/pellet, na opał stały –              
niskoemisyjny kocioł retortowy, bez dodatkowego rusztu, z przeznaczeniem na ogrzanie budynku oraz wody 
użytkowej). 
 

1.  Adres nieruchomości na której realizowane będzie zadanie: 
    ……………………………………………………………………………………………… 
 

8.  Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania: 
……………………………………………………………………………………………. 

 
   9.  Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 
     ……………………………………………………………………………………………… 
 

10. Wnioskowana kwota dotacji:…………………………………………….zł. 



11. Koszt całkowity zadania: 
 
Lp. 

 
Źródło finansowania 
 

 
Koszt zadania (zł) 

 
1. 

 
Środki własne 

 

 
2. 

 
Dotacja celowa z budżetu Gminy Gryfino 

 

 
3. 

 
Pozostałe źródła 

 

 
 

 
                                 Razem: 

 

 
12. Podstawowe cele zadania:…………………………………………………………….. 

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

13. Planowany efekt ekologiczny:……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 

14. Planowany efekt rzeczowy:…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
15. Stan zaawansowania prac ( opis prac prowadzonych w latach poprzednich - w przypadku     

      zadań kontynuowanych): 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
 
           Oświadczam/y, iż znana mi/nam jest treść Uchwały Nr………………. Rady Miejskiej w Gryfinie  
z dnia………………   w sprawie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z 
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.   

 
W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam/y zgodę na przetwarzanie moich/naszych 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
  
 
                                                                            ………………………………………… 
                                                                                       /podpis/y wnioskodawcy/ów/ 

 
 
 

UWAGI: 
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio następujące dokumenty: 
   1)    oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na której realizowane ma być    
          zdanie; 
   2)    oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie zadania; 
   3)    kopie projektów technicznych urządzeń lub instalacji; 
   4)    kopie warunków technicznych; 
   5)    kosztorys lub kalkulację kosztów zadania; 
   6)    kopie certyfikatu zgodności urządzeń CE lub zgodności z polską normą; 
   7)    karty katalogowe urządzeń, 

8) kopie zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeżeli wymagają tego przepisy   
   odrębne. 


