
Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr ………………..…..

Rady Miasta Płocka
z dnia ……………….……... 

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

                                                                          Prezydent Miasta Płocka

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej
z budżetu Gminy - Miasto Płock na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji

sanitarnej do nieruchomości

I.  DANE  WNIOSKODAWCY  I  NIERUCHOMOŚCI  PRZYŁĄCZANEJ  DO  KANALIZACJI
SANITARNEJ

1 Nazwisko i imię /
pełna nazwa Wnioskodawcy

2 Adres zamieszkania/
siedziby Wnioskodawcy Miejscowość ………..………………………………………………………………………...…

Kod pocztowy ……………………………………………………………...……………...….

Ulica ……………………………………...………………………………………………….…...

Nr domu ……………………….. Nr lokalu ……………………………...……………..

3 Adres do korespondencji
(wypełnić, gdy jest inny niż 
wskazany w pkt 2)

Miejscowość ………..………………………………………………………………...………

Kod pocztowy ……………………………………………………………...….……...…….

Ulica ……………………………………...………………………………………………...…...

Nr domu ……………………….. Nr lokalu …………………………………...………..

4 Dane kontaktowe
Telefon ……………....................................................………………...

E-mail ………………………………………………………………………………………….….

5 Forma prawna 
Wnioskodawcy ...............................................................................…………...

PESEL ……………………………………………………………………………………….……...

Dowód tożsamości ………………………………………………….……………………....

NIP*………...………………………………………………………………………………..…..

REGON* ………………………………………………………………………………………....

KRS* ………………………………………………………………………………………..…..

*nie dotyczy osób fizycznych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 614/XXXV/2021

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 października 2021 r.
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6 Rachunek bankowy,
na który w przypadku 
przyznania dotacji zostaną 
przekazane środki 
finansowe 

Nr konta .................................................................…….......

Nazwa banku ............................................................……......

7 Dane nieruchomości 
przyłączanej do kanalizacji 
sanitarnej

Płock, obręb geodezyjny ………………………………………………….………...…

Nr ewid. działki ……………………………………………………………...……….….

Nr księgi wieczystej ………………………………………………………………………..

Ulica ……………………………………...…………………………………………………....

Nr domu ……………………….. Nr lokalu …………………………………………...

8 Tytuł prawny do 
nieruchomości

własność

współwłasność

Inny (jaki?) ……………………………………………………………...

9 Informacja o podatku VAT Czy wnioskodawca ma możliwość odzyskania lub rozliczenia 
podatku VAT? 

tak nie

10 Dane pełnomocnika 
(jeśli został ustanowiony)

II.  REALIZACJA  I  FINANSOWANIE  ZADANIA

Planowane terminy
realizacji zadania*

Planowany termin rozpoczęcia ……………………………………………………….

Planowany termin zakończenia ……………………………………………………...

*Rozpoczęcie  realizacji  zadania,  w  tym  ponoszenie  wydatków  na  koszty  kwalifikowane:  zakup
materiałów, usługę wykonania przyłączenia,  koszty pomiarów geodezyjnych nie  może nastąpić  przed
zawarciem  umowy  o  udzielenie  dotacji.  Termin  realizacji  zadania  zostanie  określony  w  umowie
o udzielenie dotacji. Planując termin realizacji zadania należy uwzględnić czas na ewentualną poprawę
błędów i usunięcie braków we wniosku oraz czas niezbędny na sporządzenie umowy przez Urząd Miasta
Płocka.

Rodzaj planowanych
wydatków

Łączna wartość
planowanych
kosztów (zł)*

W tym

koszty
finansowane z

dotacji (zł)

koszty finansowane
ze środków

własnych (zł)

koszty finansowane
z innych źródeł (zł)

Zakup materiałów

Usługa wykonania 
przyłączenia

Koszty pomiarów 
geodezyjnych

Suma
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*  We  wniosku  o  dotację  należy  uwzględnić  wyłącznie  koszty  niezbędne  do  wykonania  zadania.
Wnioskodawcy, którzy:

1) nie  mają  prawnej  możliwości  odzyskania lub  rozliczenia podatku VAT  związanych  z  realizacją
zadania (dla których podatek VAT jest kosztem) – wypełniają tabelę  w kwotach brutto  (łącznie
z podatkiem VAT);

2) mają  możliwość  odzyskania  lub  rozliczenia  podatku  VAT  związanych  z  realizacją  zadania
(w  całości  lub w  części)  – wypełniają tabelę  nie uwzględniając  kwot podatku VAT, które  będą
podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu.

III.  OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że: zapoznałam/em się z treścią uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji
celowej  z  budżetu  Gminy  –  Miasto  Płock  na  dofinansowanie  kosztów  budowy  przyłączy
kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

2. Oświadczam, że nie posiadam względem Gminy - Miasto Płock zaległości z tytułu podatków
i opłat oraz innych danin publicznych, a także zaległości o charakterze cywilno- prawnym.

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

          (Pieczątka i podpis / czytelny podpis wnioskodawcy)

IV.  ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem

(zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku)
Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 
nieruchomości np. odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, akt notarialny 
zakupu nieruchomości, decyzja o nabyciu spadku, akt notarialny darowizny, umowa 
najmu (jeżeli tytuł ten nie wynika lub nie został ujawniony na dzień składania wniosku 
w Centralnym Rejestrze Ksiąg Wieczystych) 

Zgoda wszystkich współwłaścicieli lokali lub budynku na wykonanie inwestycji, będącej 
przedmiotem wniosku o udzielenie dotacji celowej wraz z oświadczeniem, że koszty
z nią związane zostaną w całości poniesione przez Wnioskodawcę (w przypadku 
budynku, w którym nie ustanowiono odrębnej własności lokali)

Zgoda właściciela nieruchomości wraz z oświadczeniem, że koszty związane z budową 
przyłącza zostaną w całości poniesione przez najemcę (w przypadku, gdy 
wnioskodawcą jest najemca mieszkania)

Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę 
mieszkaniową (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa)

Umowa w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną profesjonalnemu 
Zarządcy (jeżeli taką zawarto, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota 
mieszkaniowa) wraz z dokumentem potwierdzającym status prawny Zarządcy (jeżeli 
niniejsze nie wynika z aktualnych na dzień składania wniosku informacji 
zamieszczonych we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej) 

Uchwała wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację budowy przyłącza 
sanitarnego, określająca zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, 
udzielająca pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do zawarcia umowy o udzielenie 
dotacji z Gminą - Miasto Płock oraz zestawienie lokali osób wnioskujących
o dofinansowanie (w przypadku, gdy wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa)
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Dokumentacja projektowa przyłącza uzgodniona przez  Wodociągi  Płockie Sp.  z  o.o.
(nie dotyczy dokumentacji przyłączy będących w posiadaniu Urzędu Miasta Płocka)

Umowa/Zlecenie/Porozumienie z wykonawcą posiadającym odpowiednie uprawnienia 
budowlane na budowę przyłącza, bądź oświadczenie, iż zostanie ono wykonane pod 
nadzorem osoby mającej odpowiednie uprawnienia budowlane

Zaświadczenia albo oświadczenia oraz informacje o pomocy de minimis oraz pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w § 2 ust. 2 uchwały (dotyczy
wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą lub w związku z 
nieruchomością, która jest wykorzystywana do jej prowadzenia)

Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa 
(jeżeli zostało udzielone)

Inne (wymienić) ……………………………………………………………………………………………………….

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

V.  KLAUZULA  INFORMACYJNA

Zgodnie z  art.  13 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, że: 

1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,
09-400 Płock, Stary Rynek 1;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@płock.eu;
3. Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane  będą  w celu  przyznania  i  rozliczenia  dotacji

celowej z budżetu Gminy - Miasto Płock na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy
kanalizacji sanitarnej do nieruchomości;

4. odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz mogą być dostępne w trybie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

5. dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  5  lat  licząc  od  początku  roku
następującego po roku, w którym dotowane zadanie zostało wykonane;

6. posiada Pani/Pan  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz  otrzymania  ich
kopii;  prawo  do  sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych;  prawo  do  ograniczenia
przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości  danych osobowych; prawo
do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania; prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa
podania  danych  będzie  skutkować  nieprzyznaniem  i  nierozliczeniem  dotacji  celowej
z  budżetu  Gminy  -  Miasto  Płock  na  dofinansowanie  kosztów  budowy  przyłączy
kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

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

 (miejscowość, data) (Pieczątka i podpis / czytelny podpis wnioskodawcy)
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