
Załącznik do uchwały Nr XIV/453/19 

Rady Miasta Krosna  

z dnia 29 listopada 2019 r.  

 

 

WNIOSEK 

 

do Prezydenta Miasta Krosna o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów budowy altany śmietnikowej 

 

1. Dane wnioskodawcy/pełnomocnika wnioskodawcy* 

Nazwa i adres: ………………………………………………………………………………... 

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

………………………………………………………………………. 

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

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

NIP: ……………………………………………………………………… 

REGON: ………………………………………………………………… 

Numer telefonu (fakultatywnie) ………………………………………………………… 

 

2. Informacja o nieruchomości: 

Lokalizacja inwestycji: działka/działki * numer ewidencyjny, obręb ewidencyjny na 

której/których* zrealizowano inwestycję…………………………………………………… 

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

 

3. Rok zakończenia budowy: ………………………………………………………………. 

4. Tytuł prawny do nieruchomości, na której została zrealizowana inwestycja oraz 

dokumenty potwierdzające jego posiadanie w postaci kserokopii (należy wskazać  

w stosunku do każdej działki, której dotyczy wniosek): 

…………………..……………………………….. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Oświadczam, że ……………………………………………………………………………… 

                                            /dane wnioskodawcy/  

posiada/nie posiada* uprawnienie do samodzielnego podejmowania czynności 

inwestycyjnych z zakresu prawa budowlanego wynikające  

z……………………………………………………………………………………………… 

i w związku z tym jest/nie jest* wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli, którą 

załączam/nie załączam*.    

5. Rodzaj obiektu budowlanego, na który wnioskodawca ubiega się o dotacje: 

a) altana śmietnikowa z utwardzeniem pod altaną* 

b) altana śmietnikowa bez utwardzenia pod altaną*  

c) altana śmietnikowa z utwardzeniem pod altaną i z utwardzeniem pod pojemniki do  

    zbierania odpadów komunalnych znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie  

    altany śmietnikowej* 



d) altana śmietankowa bez utwardzenia pod altaną a z utwardzeniem pod     

     pojemniki do zbierania odpadów komunalnych znajdującym się w bezpośrednim  

     sąsiedztwie altany śmietnikowej* 

 

przy czym wielkość wybudowanych (w metrach kwadratowych) 

- altany śmietnikowej wynosi:……………………m2 *  

- utwardzenia pod altaną wynosi:…………………..m2 *  

- utwardzenia pod pojemniki do zbierania  odpadów komunalnych w bezpośrednim 

  sąsiedztwie altany śmietnikowej*)…………………………………………………. m2 * 

 

5. Łączny koszt budowy altany śmietnikowej z utwardzeniem/bez utwardzenia*;  
z utwardzeniem pod pojemniki/bez utwardzenia pod pojemniki *, którego dotyczy 
wniosek :..……………………………………………………………………………………. 
(słownie:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………) 
 
6. Dane do dokonania przelewu bankowego (nazwa banku, numer rachunku  
    bankowego, dane właściciela rachunku bankowego), na który ma zostać  
    przekazana dotacja:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Przedkładamy/przedkładam* następujące załączniki do wniosku:   
     a) tytuł prawny do nieruchomości dokument potwierdzający prawo            
         wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (należy  
          wskazać jaki w stosunku do każdej działki, której dotyczy wniosek lub podać  
          informacje z czego wynikający):………………………………….………………… 
          ………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………. 
           …………………………………………………………………………………………. 

b) komplet rachunków lub faktur VAT, które potwierdzają koszty poniesione 

przez wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia w ilości: ………….szt., 

potwierdzone za zgodność z oryginałem 

c) dokumenty dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w sektorze 

rolnym lub rybołówstwie (określić szczegółowo wszystkie załączane 

dokumenty ): …………………………………………………………………………., 

d) inne (zaznaczyć jakie):        

- projekt zagospodarowania terenu na którym była realizowana inwestycja*, 

- projekt budowlany altany śmietnikowej*,  

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (jeśli była wykonywana)*  

- inne (wymienić jakie)………………………………………………………………... 

 

 

 

 



9. Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z zasadami udzielania dotacji celowej regulowanymi  

    uchwałą Nr XIV/453/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowych ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno na dofinansowanie budowy  

    altan śmietnikowych. 

2. Na nieruchomości, która została wskazana we wniosku prowadzę /nie prowadzę działalności*,                

do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 

3. Na nieruchomości, która została wskazana we wniosku o przyznanie dotacji prowadzę/ 

nie prowadzę* działalności gospodarczej     

 

data i czytelny podpis Wnioskodawcy(ów)/Pełnomocnika:  

 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  


