
Załącznik do uchwały Nr II/24/14  
Rady Miasta Krosna 

z dnia 16 grudnia 2014 r.1  
 
 

 

Wniosek do Prezydenta Miasta Krosna o udzielenie dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej 

 
 

Nr wniosku: 

 

  

 

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY 

 

1. 
Imię i nazwisko  

wnioskodawcy 

 

………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………….. 

2. 
Adres zamieszkania 

wnioskodawcy 

Miejscowość ……………………………… kod poczt. ….…......… 

ulica  ……………………….…………….nr domu/lokalu…….….. 

tel. kontaktowy (fakultatywnie) …………………………………...…... 

3. 
Dane 

identyfikacyjne 

PESEL …………………………………..………………..……...…. 

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

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

Imię i nazwisko właściciela rachunku   

………………………..……………………………………..…..….. 

 

II. INFORMACJA O INWESTYCJI  

 

1. 
Lokalizacja 

inwestycji 

Miejscowość …………….……………...….... kod poczt. ……….….... 

ulica ………………..………..………….nr domu/lokalu …….……..… 

nr działki ………………………….…...………………………….……. 

2. 

Stan prawny 

nieruchomości  
(na której 

zrealizowana 

 
Wnioskodawca jest: 

 właścicielem nieruchomości               współwłaścicielem  
nieruchomości   

                                                 
1
 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XI/216/15 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2015 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów budowy przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. Nr 2297), 

która weszła w życie z dniem 13 lipca 2015 r. 

 



została inwestycja) 
 inne………………………………………………………………..…                                                        

3. 

Długość 

wykonanego 

przyłączenia 

 

………………………………………………..…………….……….mb 

4. 

Koszt 

przyłączenia 

kanalizacyjnego 
(zgodnie z § 5 uchwały 

Nr II/24/14 Rady 

Miasta Krosna z dnia                                                                                                                        

16 grudnia 2014 r.) 

 

 

……………………...…………..………..……….…………..zł (brutto) 

 

 
 

Załączniki do wniosku:  
(zaznaczyć x jeśli dokument załączono do wniosku) 

 

   kserokopia dowodu tożsamości, 

  kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której zrealizowana 

została  inwestycja, 

 kserokopia projektu technicznego wraz z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci  

kanalizacyjnej, 

 kserokopia protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłączenia wystawionego na 

wnioskodawcę,  

  kserokopia rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę, 

  pełnomocnictwo, jeżeli w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik,  

  inne dokumenty:  

 

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

 

 
Oświadczam, że: 

1)  zapoznałem(am) się z uchwałą Nr II/24/14 Rady Miasta Krosna z dnia 16 grudnia 2014 r.  

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

budowy przyłączeń do sieci kanalizacji deszczowej oraz z uchwałą Nr XI/216/15 Rady 

Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania 

osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń do sieci 

kanalizacji deszczowej 

 

 

 

 

………………………………………………………………… 
                                                                             data i czytelny podpis wnioskodawcy  


