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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
 
 
 Konin, dnia ................................... 

 

  
 
 

 URZĄD M IEJSKI  W KONINIE  
 plac Wolności 1 
  62-500 Konin 
 
 
 
 

WNIOSEK 
 o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i 

przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
 

I.  INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

1. 
Imię i nazwisko 

(nazwa) 
wnioskodawcy 

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

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

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

2. Adres wnioskodawcy 

 
miasto ………….……………………………………, kod pocztowy ……………....…………, 

ulica ………………………..…………………………..…………, nr ………………………… 

3. 

Imię i nazwisko 
(nazwa) 

pełnomocnika, osoby 
uprawnionej                                                                                                                    

do występowania w 
imieniu 

wnioskodawcy 

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

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

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

4. Dane identyfikacyjne 

 
NIP .……………………………………………………………………………..………………... 

REGON/PESEL ………………………………………………………………..………………… 

Telefon kontaktowy  ……………………………………………………………………………… 

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

Imię i nazwisko (nazwa) właściciela rachunku 

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

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

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

5. 
Forma prawna  
działalności 

wnioskodawcy 

�  - osoba fizyczna;     �  - osoba prawna;   �  - przedsiębiorca;   �  - wspólnota 
mieszkaniowa; 

�  - jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub powiatową osobą prawną; 

�  - inne: ………………………………………………………………….…………………… 
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II.  INFORMACJA O INWESTYCJI 

1. Lokalizacja inwestycji 

 
ulica………………………………………………………………, nr …………………, 

Inne dane dot. lokalizacji (nr działki, obręb) ……………….…………………………… 

2. 
Stan prawny nieruchomości 

(na której realizowana będzie 
inwestycja) 

 
Wnioskodawca jest: 

�  - właścicielem nieruchomości;     �  - współwłaścicielem nieruchomości; 

�  - uŜytkownik wieczysty; �  - inne sposoby władania nieruchomością (wymienić 

jakie) …………………………………………………………..………………………… 

3. 

Planowana/projektowana  
długość przyłącza 

kanalizacyjnego (zgodna z 
dokumentacją techniczną 

budowy przyłącza 
kanalizacyjnego) 

………………………… mb 

4. 
Przewidywany termin 
realizacji inwestycji 

rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy;  zakończenie ……………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………………..……………………………… 

                                                                                                                    czytelny podpis wnioskodawcy lub osób uprawnionych 
                                                                                                                            do występowania w imieniu wnioskodawcy 

 
 
Załączniki do wniosku (zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku): 
(wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem) 
 

�  oryginał dokumentacji technicznej budowy przyłącza kanalizacyjnego, 

�  dokument potwierdzający prawo własności lub prawo dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem 
mieszkalnym), lub pisemne oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (budynkiem lub lokalem 
mieszkalnym); jeŜeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub uŜytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza 
się zgodę właściciela nieruchomości (budynku lub lokalu mieszkalnego) na wykonanie inwestycji; 

�  kopia odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych 
niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej), 

�  inne dokumenty określające status prawny wnioskodawcy (wymienić): 
 ……………………………………………….………………………………………………………………………………………, 

�  kopia statutu / umowy spółki (nie dotyczy osób fizycznych niepodlegających obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej), 

�  pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy. 


