
Załącznik  

do Uchwały VIII/108/2019 

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju 

z dnia 24 kwietnia 2019r. 

Wniosek  

o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni 

wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

Telefon ........................................................................................................................................ 

Numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………. 

Organ wydający ……………………………………………………………………………….. 

PESEL ………………………………………………………………………………………… 

Nazwa banku i numer konta, na które ma być przekazane dofinansowanie: 

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

2. Dane współwłaściciela studni wierconej (jeśli dotyczy): 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

Telefon ........................................................................................................................................ 

Numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………. 

Organ wydający ……………………………………………………………………………….. 

PESEL ………………………………………………………………………………………… 

3. Dane formalno-prawne inwestycji: 

1. Adres nieruchomości, na której wybudowana będzie studnia:  

 miejscowość ……………………………..…………………………………………… 

 numer działki .......................... obręb geodezyjny......................................................... 

2. Planowana data rozpoczęcia budowy .................................................................................... 

3. Planowana data zakończenia budowy .................................................................................... 

4. Data oddania studni do eksploatacji ...................................................................................... 

5. Przewidywany koszt realizacji zadania ……………………………………………………. 

6.  Imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer uprawnień kierownika budowy lub osoby 

odpowiedzialnej za budowę ……………………………………………………………………. 

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

 



Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z treścią Uchwały nr  ……………./2019 Rady Miejskiej w Połczynie-

Zdroju z dnia ………… 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz 

sposobu jej rozliczenia, 

 studnia wiercona zostanie wybudowana zgodnie z obwiązującymi przepisami, w 

szczególności prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, wodnym, geologicznym i 

uchwałą nr  ……………./2019 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia ………… 2019 r. w 

sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczenia, 

 

 

...........................................    ..................................................... 

 (data)  (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, a w przypadku 

współwłasności  - pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie, 

zainstalowanie i użytkowanie studni; 

2) mapa  terenu z zaznaczeniem nieruchomości będącej przedmiotem wniosku. 

3) informacja o rodzaju montowanej studni wraz z danymi technicznymi, 

4) dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na budowie studni wierconej do 

Starosty Świdwińskiego, 

5) pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy organ na budowę studni (jeśli dotyczy) 

6) ekspertyza osoby z odpowiednimi uprawnieniami w przypadku braku możliwości remontu 

istniejącego ujęcia nienadającego się do użytku,  

 

Opinia Komisji (wypełnia Komisja opiniująca wnioski): 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

............................................. 

(data) 

 

Imię i nazwisko:  Podpis: 

1. ................................................  Przewodniczący Komisji  .................................................... 

2. ................................................  Członek Komisji  .................................................... 

3. ................................................        Członek Komisji           ................................................... 

 

 

 

 


