
 
Suwałki, dnia …….................. 

 
 

...................................................................1) 

         (imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców) 

.................................................................. 

................................................................. 

                 (adres zamieszkania wnioskodawcy) 

................................................................ 

                 (telefon kontaktowy)** 

 

 

Wójt Gminy Suwałki 

 

Wniosek o udzielenie dotacji 
 

1. Wnoszę o udzielenie dotacji określonej uchwałą Nr XV/163/20 Rady Gminy Suwałki z dnia  
4 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji 
celowych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 
przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi 
przepompowniami ścieków z budżetu Gminy Suwałki, na realizację zadania (przedsięwzięcia) 
polegającego na budowie: 

1) przyłącza kanalizacyjnego (szacowana długość przyłącza..............................mb)*, 

2) przyłącza kanalizacyjnego wraz z indywidualną przepompownią ścieków*, 

3) przydomowej oczyszczalni ścieków*, 

które/ą zamierzam wybudować na nieruchomości zabudowanej budynkiem zamieszkałym, 
(zwanym dalej budynkiem), położonym we wsi .................................................... na działce o nr 
geod.…………….. 

2. Rok wybudowania budynku (data zakończenia budowy)…………………………….. 

3. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuję na:......................................................zł  

4. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami, trybem udzielania oraz sposobem rozliczania 
dotacji celowych określonych w uchwale Nr XV/163/20 Rady Gminy Suwałki z dnia  
4 lutego 2020 r. 

5. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości wskazanej w pkt.1,  wynikający z: 

1) własności*; 

2) współwłasności*    

6. Oświadczam, że budynek jest zamieszkały (użytkowany)  - TAK*/NIE* 

 (Jako dowód, że budynek jest zamieszkały, Wnioskodawca przedstawia zezwolenie na użytkowanie budynku. W 
przypadku budynków, których zakończenie budowy nastąpiło przed 2010 rokiem dopuszcza się weryfikację 
zamieszkania,  w oparciu o aktualną deklarację Wnioskodawcy na odbiór odpadów komunalnych)   

7. Oświadczam, że jestem osobą fizyczną w rozumieniu art. 403 ust.4 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w budynku nie jest prowadzona działalność 
gospodarcza  - TAK*/NIE* 

8. Oświadczam, że  nie mam zaległości / zalegam* względem Gminy Suwałki z tytułu opłat  
i podatków lokalnych.  



9. Oświadczam, że  dotychczas nie korzystałem/ korzystałem* z dofinansowania na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków / przyłączy kanalizacyjnych / indywidualnych 
przepompowni ścieków. 

10. Oświadczam, że  aktualnie nie korzystam/ korzystam* z dofinansowania na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków / przyłączy kanalizacyjnych / indywidualnych 
przepompowni ścieków z innych źródeł. 

11. Obecnie ścieki bytowe z budynku odprowadzane są do ...................................................... 

12. Po wykonaniu zadania (przedsięwzięcia) zbiornik bezodpływowy zlikwiduję* / 
wykorzystam / nie posiadam zbiornika bezodpływowego*.  

Likwidacja zbiornika bezodpływowego będzie polegała na......................................................... 

Wykorzystam zlikwidowany zbiornik na ...................................................................................... 

Inne ................................................................................................................................................ 
(zezwala się na odstąpienie od likwidacji zbiornika bezodpływowego w przypadku: wykorzystania opróżnionego 
zbiornika na inne cele (np. do gromadzenia wód opadowych) lub lokalizacji zbiornika na terenie niebędącym 
własnością wnioskodawcy lub korzystania ze zbiornika przez inny podmiot). 

12. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków *** 

1) rodzaj technologii ……………………….……………………………………………............. 

2) wydajność .……………………………………………………………………………............. 

3) miejsce odprowadzenia oczyszczonych ścieków …………………………………….…......... 

Oświadczam, że nieruchomość zlokalizowana jest na obszarach nieobjętych zbiorczą siecią 
kanalizacji sanitarnej TAK*/ NIE* (uzasadnić w przypadku, zaznaczenia odpowiedzi NIE)  

........................................................................................................................................................ 
 
Do wniosku o udzielenie dotacji dołączam następujące dokumenty: 
1. Mapę poglądową z naniesioną lokalizacją przyłącza lub przyłącza z przepompownią ścieków wraz z 
uzgodnieniem zarządcy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej* 
2. Kopię decyzji wydanej przez Starostę Suwalskiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 
o wydajności powyżej 7,5 m³ na dobę oraz mapę poglądową z naniesioną lokalizacją obiektu* 
3. Kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach o zamiarze przystąpienia 
do wykonania robót budowlanych dotyczących przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m³ na 
dobę wraz z potwierdzeniem o jego skutecznym przyjęciu oraz mapę poglądową z naniesioną lokalizacją 
obiektu * 
4. Dokument potwierdzający stan prawny do nieruchomości – do wglądu* 
5. Zezwolenie na użytkowanie budynku – do wglądu* 

 

Oświadczam, że dane, informacje, oświadczenia oraz dokumenty, które są podane oraz 
załączone do niniejszego wniosku są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem. 

 
 

……………………………………….. 
czytelny podpis 

wnioskodawcy/wnioskodawców 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 
** - podanie nr telefonu jest dobrowolne, jego podanie ułatwi kontakt z wnioskodawcą 
*** - wypełnić tylko w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

1) Wniosek składają wszystkie osoby, które mają prawo do nieruchomości (właściciele, wszyscy 
współwłasciciele).  

 
 

  



 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt 
Gminy                                                                                                                                                                                                                     
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie krótszy niż przez okres przechowywania 
dokumentacji według jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz nie krótszy niż przez okres 
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy 
Suwałki 
5. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa. 
6. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
7. Jednocześnie posiada Pan/Pani możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych osobowych. 
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.  
9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.  
11. Udostępnione dane przez Pani/Pana podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 
 
 
.............................., dnia ................... 

(miejscowość)                               
.                                                                                            .................................................... 
                            (czytelny podpis osoby/osób wyrażającej zgodę) 

 
 
 
 
 
 
Wypełnia komisja oceniająca wniosek: 
 

1. Opinia członków komisji oceniającej wniosek: 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Wnioski komisji: 

a) Wniosek o udzielenie dotacji spełnia zasady określone w Rozdziale 2 Uchwały XV/163/20 
Rady Gminy Suwałki z 4 lutego 2020 r.* 

 
- szacowana wartość dofinansowania ……………………..zł. 

słownie …………………………………………………………………………...... 



 

 

b) Wniosek o udzielenie dotacji nie spełnia zasad określonych w Rozdziale 2 Uchwały 
XV/163/20 Rady Gminy Suwałki z 4 lutego 2020 r.* 

z powodu …………………………………………………………………………………………. 

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

 

Podpis komisji: 

 

1. ........................................... 

 

2. ........................................... 

 

3. ...........................................                                                               dnia: .................................... 

 


