
 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/648/22 
Rady Gminy Dopiewo 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania 

dotacji celowych na  budowę systemów  

deszczowych do zatrzymywania i 

wykorzystywania opadu w miejscu jego 

powstania 
 

……………………….................. 
              (miejscowość, data) 

 

Wójt Gminy Dopiewo 

ul. Leśna 1c 

62-070 Dopiewo 

 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Dopiewo 

na dofinansowanie budowy systemów deszczowych do zatrzymywania i 

wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania 

 
I. Dane Wnioskodawcy: 

 

1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 

 

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

 

2. Adres zamieszkania/siedziby ………………………………………………………………….……….. 
 

3. Dane kontaktowe …………………………………………………………………………………........... 

 

4. PESEL …………………………………………………………………………………………………. 

 

5. NIP/REGON ……………………………………………………………………………………………. 

 

II. Składający wniosek: 

 osoba fizyczna 

 wspólnota mieszkaniowa 

 osoba prawna 

 przedsiębiorca 

 jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną 

 inny podmiot (wpisać jaki) ……………………………………..………..……………………………………… 

III. Lokalizacja inwestycji: 

 

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

2. Nr ewidencyjny działki: ……………………………………………………….……………….…………….. 

 

3. Nazwa obrębu ewidencyjnego …………………………………………………………………………..…… 

 

IV. Tytuł prawny do budynku/lokalu, objętego wnioskiem o przyznanie dotacji: 

 własność 

 współwłasność ustawowa małżeńska 

 współwłasność, wspólnota mieszkaniowa 
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 użytkownik wieczysty   

 zarząd 

 najemca 

 inny tytuł prawny władania nieruchomością (wpisać jaki)………………………………………………… 

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

V.  Informacja, czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (dotyczy sytuacji kiedy 

działalność jest prowadzona, a nie jedynie zarejestrowana):   
 tak 

 nie 
 

VI. Informacja, czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie rolnictwa lub 

rybołówstwa. 
 tak 

 nie 
 

VII. Charakterystyka zadania 

   budowa studni chłonnej 

 budowa naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu 

 budowa podziemnego zbiornika na wody opadowe 

 inne, (np. adaptacja zbiornika bezodpływowego na zbiornik do retencjonowania wód) 

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

VIII. Opis planowanego zadania (parametry techniczne1 , technologia wykonania, sposób wykorzystania 

zgromadzonych wód opadowych itp. 
.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

IX. Rodzaj i powierzchnia nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe i roztopowe 
 

powierzchnia dachu                                        ..................................... [m2] 

powierzchnia ciągów pieszych i jezdnych         ..................................... [m2] 

inne (jakie - z podaniem rodzaju nawierzchni)     ..................................... [m2] 

liczba rur spustowych podłączanych do zadania          ..................................... [szt.] 

 

X. Wnioskowana kwota dotacji (nie więcej niż 3000 zł): ................................................................................. 
 

XI. Sposób wypłaty dotacji: 

 przelew na konto bankowe – 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 gotówka 

 
1 Dane charakterystyczne, np. rodzaj rozwiązania: rozsączające czy retencjonujące, pojemność, warstwy w 

przekroju,  pojemność, powierzchnia, itp. 

*  niepotrzebne skreślić 
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Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/zapoznałam się z „Regulaminem udzielania dotacji celowych na budowę systemów  

deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania”. 
2. Na powyższe zadanie, o które ubiegam się o dofinansowanie nie uzyskałem oraz nie staram się o uzyskanie 

dofinansowania z innego źródła. 
3. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanej inwestycji. 

4. Wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 
 
 
 
      ………………………………………                 ………………………………… 
 

  (miejscowość, data)      (czytelny podpis) 
 
 
 

Załączniki do wniosku*: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością uprawniający do prac związanych z budową 

systemów  deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, np. (jeden wybrany 

dokument z poniższej listy): 
- kserokopia aktu notarialnego, 
- wydruk elektronicznej księgi wieczystej, 

- odpis księgi wieczystej (ważny przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), 
- uproszczony wypis z rejestru gruntów (ważny przynajmniej na rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), 
- inne, np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. 

2. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem, pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na 

realizacje przedsięwzięcia. 
3. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości/budynku/lokalu mieszkalnego zobowiązany jest 

do przedłożenia pisemnej zgody wszystkich właścicieli na realizację przedsięwzięcia.. 
4. Pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika wraz uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17 zł 

 

 

Dodatkowe załączniki do wniosku wymagane w przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa*: 

1. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizacje przedsięwzięcia. 
2. Uchwała o powołaniu zarządu wspólnoty. 

3. W sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty, umowa o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną. 
 
Dodatkowe załączniki do wniosku wymagane dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą*: 
1. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 

pomoc de minimis (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311, z  późn. zm.) 
2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych lub 
3. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, 

albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 
 

Dodatkowe załączniki do wniosku wymagane dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie*: 
1. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty 

ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz. U. Nr 121, poz. 810); 
2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 
 
*  właściwe zaznaczyć 
 

Uwagi: 

1. Należy czytelnie wypełnić wszystkie pola wniosku, właściwą kratkę należy zaznaczyć poprzez 

wstawienie znaku X. 
2. O rezygnacji z realizacji zadania należy pisemnie powiadomić Urząd Gminy Dopiewo. 
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UZASADNIENIE 

W celu poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez budowę systemów  deszczowych  do  
zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania  Rada Gminy Dopiewo w dniu 
16.08.2021 r. podjęła uchwałę o nr XXXIII/413/2021 wspierającą powyższe działania mieszkańców. W celu 
wydłużenia terminu realizacji zadania polegającego na budowie systemów deszczowych i wykorzystania 
opadu w miejscu jego powstania proponuje się zmianę terminu naboru wniosków do dotacji celowej w 
powyższym zakresie. 

W celu optymalizacji angażowania środków budżetowych na realizację każdego wniosku proponuje 
się wprowadzenie w załączniku nr 1 do Regulaminu zapisu dotyczącego wnioskowanej kwoty dotacji. Z 
uwagi na zapis Regulaminu dotyczący maksymalnego czasu na wykonanie zadania proponuje się usunięcie 
zapisów dotyczących określenia przez beneficjenta planowanego terminu zakończenia zadania.    

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i ust 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 743) projekt uchwały wraz z załącznikami został 
zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów i Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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