
                                     Załącznik nr 1 

       do uchwały Nr XLVI/407/2022 

       Rady Miasta i Gminy Buk 

       z dnia 25 października 2022 r. 

 

 

WNIOSEK 

 

o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na dofinansowanie zakupu                 

i montażu systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania 

 

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

 

 

Wnioskodawca 

 

1) Imię i nazwisko/nazwa*: ………………………………………………. 

2) Adres zameldowania/siedziby*: ………………………………………. 

3) Nr dowodu osobistego: ………………………………………………… 

4) Nr PESEL………..………………………………………………………  

5) Nr tel. kontaktowego: ………………………………………………….. 

6) Nr rachunku bankowego: ……………………………………………… 

 

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Buk 

       ul. Ratuszowa 1 

       64-320 Buk 

 

Proszę o udzielenie dotacji celowej w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych 

poniesionych na zakup i montaż systemu do retencjonowania wód opadowych, jednakże nie 

większej niż 5 000,00 zł na całe przedsięwzięcie. 

 

 

 

I. Określam: 

 

1) Planowany termin rozpoczęcia prac………………………………………………………… 

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

 

2) Planowany termin zakończenia prac……………………………………………………….... 

 

3) Adres nieruchomości……………………………………………………………………….... 

 

4) Geodezyjne oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki) na której będzie zlokalizowane 

przedsięwzięcie: 

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

 

 

 



5) Szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia w zł (brutto) ………………………………… 

 

    (słownie: …………………………………………………………………………………...). 

 

6) Charakterystyka przedsięwzięcia 

• Rodzaj i powierzchnia nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe (w tym 

roztopowe) 

 

- powierzchnia dachu……………………………………………………………………....…m2 

 

- powierzchnia ciągów pieszych i jezdnych………………………………………...………. m2 

 

- inne  (rodzaj nawierzchni:…………………………………………….....................................)  

……………………………………………………………………………………..……..…..m2 

 

- liczba rur spustowych podłączonych do przedsięwzięcia………………………………….szt. 

 

• Typ inwestycji (np. budowa studni chłonnej/drenażu rozsączającego; zbiornik 

retencjonująco-rozsączający; szczelny, wolnostojący zbiornik na wody opadowe;      

szczelny, podziemny zbiornik na wody opadowe; inne - jakie?) 

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

 

• Opis planowanego zadania 

 

- sposób wykorzystywania zgromadzonych wód opadowych (np. podlewanie trawnika, 

ogrodu; cele bytowo-gospodarcze; inne - jakie?) ………………………………….................... 

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

 

- parametry techniczne planowanych urządzeń (np. rodzaj rozwiązania: rozsączające czy              

retencjonujące; pojemność; powierzchnia itp.)…………………………………………………. 

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

 

- technologia wykonania……………………………………………………………………....... 

 

 

II. Oświadczam, że:    

                                                                                                                     

1) Posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie. 

2) Zapoznałem/am się z zasadami udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu           

i montażu systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. 

3) Nie korzystałem/am do tej pory z dotacji celowej  na dofinansowanie zakupu i montażu 

systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. 

4) Na przedsięwzięcie, o które ubiegam się o dofinansowanie nie uzyskałem/am oraz 

nie staram się o dofinansowanie z innego źródła. 

5) Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości przez przedstawicieli  

Urzędu Miasta i Gminy w Buku przed rozpoczęciem, w trakcie realizacji i po zrealizowaniu 

przedsięwzięcia.  

6) Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem, w trakcie 

realizacji i po zrealizowaniu przedsięwzięcia. 

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



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

                                                                                                            (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

Objaśnienia: * niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

III. Załączniki: 

 

1) Pisemna zgoda pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia w przypadku, 

gdy Wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości. 

2) W przypadku wniosku złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową należy dodatkowo 

załączyć: 

 

1) uchwałę powołującą zarząd lub umowę powierzającą zarządzanie nieruchomością 

zarządcy – podmiot reprezentujący Wspólnotę Mieszkaniową, 

2) uchwałę wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację przedsięwzięcia. 

 

3) Pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika wraz z uiszczoną opłatą 

skarbową w wysokości 17 zł. 

4) Dokumentacja fotograficzna terenu posesji wykonana przed rozpoczęciem realizacji 

przedsięwzięcia. 

5) W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się                

o dotację stanowiącą pomoc de minimis bądź de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: 

      

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. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) albo 

2)  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       

z późn. zm.) oraz 

3) 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 oświadczenie o wielkości pomocy de minimis i 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. 

 

 
 

 


