
Załącznik Nr 1 do „Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej 
 na dofinansowanie inwestycji obejmujących 

 wykonanie systemów do gromadzenia 
 i wykorzystania wód opadowych i roztopowych 

na terenie Gminy Miasta Oleśnicy” 
 
 
 
 

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania polegającego na wykonaniu 
systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych: 

 
 
I. Dane wnioskodawcy 
Nazwisko i imię 
 

 PESEL  

Dokument 
tożsamości 

Seria i nr  Wydany 
przez  

 

Adres zamieszkania Ulica  Nr 
budynku 

 Nr lokalu  

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 Telefon  

Adres do 
korespondencji 

Ulica  Nr 
budynku 

 Nr lokalu  

Miejscowość  Kod 
pocztowy 

 Telefon  

 
II. Lokalizacja zadania 
Adres  Nr księgi 

wieczystej 
 

 
III. Charakterystyka zadania 
  wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i 
roztopowe o pojemności nie mniejszej niż 1.000 litrów wraz 
z ewentualną instalacją nawadniającą; 

  wykonanie naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego 
zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu, o 
pojemności nie mniejszej niż 300 litrów wraz z instalacją 
do podłączenia do rynny oraz ewentualną instalacją 
nawadniającą; 

  utworzenie ogrodu deszczowego zasilanego wodą 
opadową; 

  wykonanie instalacji rozsączającej wodę deszczową lub 
roztopową na większej powierzchni działki (powyżej 30 
m2), stanowiącej rozbudowę istniejącego już zbiornika 
naziemnego/podziemnego na wody opadowe i roztopowe; 

  wykonanie oczka wodnego;   utworzenie łąki kwietnej obsadzonej roślinami 
wilgociolubnymi o powierzchni minimum 200m2. 

Rodzaj powierzchni, z której gromadzone będą wody opadowe i roztopowe: 

  dachy   ………..[m2]   powierzchnie utwardzone ….[m2]   inne ………..[m2] 
  
Łączna powierzchnia terenu, z której gromadzone będą wody opadowe i roztopowe ………..[m2] 
Sposób wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej – podlewanie trawnika, ogrodu, cele bytowo- 
gospodarcze, inne – podać jakie: …………………………….…………… 
 
IV. Szacunkowy koszt zadania: ……………………………………..…………………...…………zł 
 
V. Planowany termin realizacji zadania (nie później niż 30 listopada):……………………...…….. 
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VI. Załączniki (właściwe zaznaczyć): 

  Zgoda współwłaścicieli nieruchomości na realizację 
zadania; 

  Uchwała wspólnoty o zgodzie na realizację zadania wraz 
z upoważnieniem zarządu wspólnoty do podejmowania 
czynności z tym związanych; 

  Kopia zgłoszenia robót budowlanych złożonego do 
właściwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej, wobec którego organ ten nie wniósł sprzeciwu 
w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane lub kopię pozwolenia na budowę 
w przypadkach przewidzianych prawem; 

  Oświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu przez organ 
architektoniczno-budowlany do zgłoszenia robót 
budowlanych. 

  Uchwała rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, 
wyrażająca zgodę na realizację zadania; 

  Kopia statutu spółdzielni mieszkaniowej 

 
VII. Oświadczenia: 
Oświadczam, że znana jest mi treść klauzuli informacyjnej, w tym informacja o celu i sposobach przetwarzania danych 
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, ich sprostowania, usuwania lub 
ograniczenia przetwarzania w granicach określonych przepisami prawa, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016), wyłożonej do wglądu w pok.102 Urzędu Miasta Oleśnicy. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w ramach realizacji przedsięwzięcia na potrzeby udzielenia dotacji. 
 
Data ……………………………………… Podpis zgłaszającego …………………………………...…………………….. 
 
Znana jest mi treść uchwały nr ……… z dnia …………. 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i 
roztopowych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy i akceptuję określone w niej zasady udzielania dotacji. 
 
Data ……………………………………… Podpis zgłaszającego …………………………………...…………………….. 
 
Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT*. Z tytułu realizacji dotowanego przedsięwzięcia przysługuje mi /nie 
przysługuje* odliczenie podatku VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwotę netto). 
 
Data ……………………………………… Podpis zgłaszającego …………………………………...…………………….. 
 
Oświadczam, że nieruchomość, na której planowane jest wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód 
opadowych i roztopowych nie jest wykorzystywana na cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 
Data ……………………………………… Podpis zgłaszającego …………………………………...…………………….. 
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Załącznik Nr 2 do „Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej 
 na dofinansowanie inwestycji obejmujących 

 wykonanie systemów do gromadzenia 
 i wykorzystania wód opadowych i roztopowych 

na terenie Gminy Miasta Oleśnicy” 
 
 

Wniosek o wypłatę dotacji ze środków budżetu gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie 
zadania polegającego na wykonaniu systemów do gromadzenia i wykorzystania wód 

opadowych i roztopowych 
 
 
Imię i nazwisko:........................................................….……….……………... 

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

 
 
Na podstawie zawartej umowy Nr …………………..……… z dnia ………………………….. 
o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie zadania 
polegającego na wykonaniu systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych 
i roztopowych na nieruchomości  położonej przy ul. ………………………………………… (działka 
nr …..… AM …….,) 
 
Proszę o wypłatę dotacji przelewem na konto bankowe: 

………………………………………… 
(imię i nazwisko posiadacza konta) 

……………………………………………………………………………………………………. 
(nr rachunku bankowego) 
 
  Informuję, iż nie posiadam konta bankowego. W związku z tym proszę o wypłacenie należnej 
dotacji, przekazem pocztowym pieniężnym, pomniejszonej o koszty tego przekazu. 
(zaznaczyć jeśli dotyczy) 
 
I. CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA 
1. Rodzaj zamontowanego zbiornika: 
  naziemny, zamknięty, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z 
instalacją do podłączenia do rynny o pojemności ……;.. litrów; 
  podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe o pojemności …….. litrów. 

– rodzaj rozwiązania dla podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe : 
  szczelny; 

  z przelewem do ziemi. 

  ogród deszczowy zasilany wodą opadową; 

  instalacja rozsączająca wodę deszczową lub roztopową na większej powierzchni działki wynoszącej 
……….. m2, stanowiąca rozbudowę istniejącego już zbiornika naziemnego/podziemnego na wody 
opadowe i roztopowe; 
  oczko wodne; 

  łąka kwietna obsadzona roślinami wilgociolubnymi o powierzchni ……….. m2. 
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3. Koszty poniesione na realizację zadania: …………………………………….zł 
 
II WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI 
Wnoszę o wypłatę dotacji w kwocie …………………………...……………………………………zł 
 
III. DOKUMENTY, potwierdzające realizację zadania: 
1. Faktury/rachunki potwierdzające poniesione wydatki na realizację zadania wraz z potwierdzeniem 

realizacji zapłaty (dokumenty te powinny jako nabywcę wskazywać dotowanego) 
 
Lp. Faktura/rachunek 

Nr/ wystawca faktury 
Kwota 
netto 

Kwota 
brutto 

Data 
zapłaty 

1     
2     
3     
…     

Podsumowanie    
 
2. Dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie i po realizacji zadania; 
3. Oświadczenie dotowanego o podłączeniu do rynny zbiornika na wody opadowe i roztopowe z 

dachu. 
 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
 (data i podpis dotowanego) 
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