
Załącznik nr l do Uchwały
Nr 80IXIII20 19 Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 17 października 2019 r.

WNIOSEK
o udzielenie dotacji z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na

potrzeby własnego gospodarstwa na terenie Gminy Praszka

I. Dane wnioskodawcy:

l. Imię i nazwisko .

2. Adres zamieszkania .

3. Telefon .

4. Numer dowodu osobistego organ wydający: .

5. Numer PESEL .

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

II. Dane współwłaściciela nieruchomości, jeśli dotyczy:

1.Imię i nazwisko .

2. Adres zamieszkania .

III. Dane formalno-prawne inwestycji:

l. Adres nieruchomości. na której wybudowana będzie studnia .

nunler działki. obręb geodezyjny .

2. Pozwolenie wodnoprawne dla studni o głębokości powyżej 30 m nr , .

z dnia .

3. Planowana data rozpoczęcia budowy .

4. Planowana data zakończenia budowy .

5. Data oddania studni do eksploatacji. .

6. Przewidywany koszt realizacji zadania .

Oświadczam. że zapoznałem się z uchwalą Nr 80/XII/20 19 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17.10.2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy
studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Praszka.

Podpis wnioskodawcy
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Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr 80IXIII20 19 Rady Miejskiej
w Praszce z dnia 17 października 2019 r.

Zgłoszenie zakończenia budowy studni wierconej na nieruchomości

Zgłaszam do Urzędu Miejskiego w Praszce zakończenie budowy studni wierconej:

na nieruchomości. ,

będącej własnością, współwłasnością, użytkowaniem wieczystym"

Pana!Pani. .

Załączniki :

l. Analiza badania wody w zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym potwierdzająca przydatność
wody do spożycia,
2. Faktury VAT potwierdzające poniesienie nakładów finansowych.

3. Dokumentacja fotograficzna.

4. Oświadczenie Wykonawcy robót, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób zgodny ze
sztuką budowlaną gwarantującą prawidłową pracę urządzenia.

Podpis Zgłaszającego (Wnioskodawcy)

Adres

* niepotrzebne skreślić
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Załaczniki:
I. Informacja o rodzaj u montowanej studni wraz z danymi technicznymi.
2. Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie stanu prawnego nieruchomości (własności),
a w przypadku współwłasności - pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu na posadowienie,
zainstalowanie, użytkowanie studni.
3. Pozwolenie wodnoprawne dla studni o głębokości powyżej 30 m
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