WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na wykonanie
podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno

Potwierdzenie wpływu

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1.

Imię i nazwisko
(nazwa) wnioskodawcy

2.

Adres wnioskodawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
miasto ……………………………………………………………, kod pocztowy ……………………...............…,
ulica ………………………………………………...……, nr ewid działki ………………....................……........
PESEL .……………………………………………………………………........………………………….…............
NIP .……………………………………………………………………………………………………….….………...
REGON ……………………………………………………………………………………………………..…………

3.

Dane identyfikacyjne

Nazwa banku i numer rachunku, na który zostanie przekazana dotacja ......................................................
……………………………………………..............................…………………………….....................................
Imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku ..………………………...…………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………
Adres do korespondencji (jeśli inny niż wskazany w pkt 2): ……………………………………………………..

4

Dane do kontaktu

........................................................................................................................................................................
Nr telefonu: ………………………………………..……………….…..………….....………………………………
Adres e-mail: …………………………………………………...…………..………………………………………....

4.

Forma prawna
wnioskodawcy

5.

Czy w roku bieżącym
oraz w dwóch latach
poprzedzających
wnioskodawca uzyskał
pomoc de minimis?

 - osoba fizyczna  - wspólnota mieszkaniowa  - osoba prawna  - przedsiębiorca
 - tak
 - nie
Jeśli tak, należy załączyć do wniosku zaświadczenia/oświadczenia dotyczące pomocy de minimis
udzielonej w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat
(dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).

II. DANE DOTYCZĄCE PODŁĄCZANEJ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
1.

Lokalizacja
nieruchomości

Miejscowość .....………………………………………………… , kod pocztowy ………………............………,
ulica …………………………………………………………………………, nr ewid. działki ……….……………
......................................................................................................................................................................
Wnioskodawca jest:

2.

Stan prawny
nieruchomości

 - właścicielem nieruchomości  - współwłaścicielem nieruchomości
 - inne …………………………………………………………………………………………...…………………

III. ROZLICZENIE PODATKU VAT

1.

Czy Wnioskodawca jest?

2.

Czy Wnioskodawca ma prawną możliwość obniżenia kwoty podatku należnego
o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT przy
realizacji powyższego zadania?

3.

W związku z powyższymi informacjami przyznana dotacja będzie rozliczana
według kosztów realizacji inwestycji

W uzasadnionych
dot. inwestycji.

przypadkach

Wnioskodawca

może

być

zobowiązany

do

 czynnym podatnikiem podatku VAT
 zwolnionym podatnikiem podatku VAT
 nie jest podatnikiem podatku VAT
 TAK
 NIE
 brutto
 netto
złożenia

dodatkowych

dokumentów

i

opracowań

Załączniki do wniosku (należy odpowiednio znakiem „x” zaznaczyć załączone do wniosku dokumenty):



oryginał uzgodnionej dokumentacji projektowej budowy przyłącza kanalizacyjnego wraz z przedmiarem robót i kosztorysem
inwestorskim;

 dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku);
 pisemne upoważnieniem wystawione przez wszystkich współwłaścicieli do składania wniosku, jeżeli nieruchomość

stanowi

współwłasność (w przypadku kilku współwłaścicieli nieruchomości, odbiorcą dotacji będzie osoba składająca wniosek);

 aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających
obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej);

 inne dokumenty określające status prawny wnioskodawcy (wymienić ………………………………………………………………………………………);
 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru) (dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą);

 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wg wzoru) (dotyczy wyłącznie
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);



zaświadczenie albo oświadczenia dotyczące pomocy de minimis (dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą)*.

* Działając na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.), składam:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymałam/em w roku, w którym ubiegam się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat,
albo
- oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ww. okresie,
albo
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w ww. okresie.
Ponadto oświadczam, że:
- wyrażam zgodę na wejście na teren nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego wniosku, w celu wykonania podłączenia budynku
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
- zobowiązuję się do podpisania umowy o dotację celową z Miastem Kutno, niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej informacji o możliwości
jej podpisania oraz do sfinansowania wkładu własnego w wysokości i terminach wskazanych w umowie o dotację,
- dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
- zapoznałam(em) się z treścią „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno”,
- nie zalegam z opłatami publicznoprawnymi oraz innymi należnościami wobec Miasta Kutno,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procedury udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków
budżetu Miasta Kutno na wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Kutno.

…………………………………………………………………
data i czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej do występowania w imieniu wnioskodawcy

