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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania dofinansowania dla osób fizycznych na zakup i montaż przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 
 

   
                               
       

                         

 
 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W FORMIE POŻYCZKI NA ZAKUP  

I MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – CZĘŚĆ A (składany na  

I etapie oceny formalnej wniosku oraz w celu określenia zdolności kredytowej Wnioskodawcy) 
 

 (dla osób fizycznych1) 

 
 
UWAGA: Każde pole musi zostać wypełnione. Jeśli dana rubryka nie dotyczy Wnioskodawcy, należy wpisać 
“nie dotyczy”. Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI literami. Zabrania się edytowania wzoru formularza 
wniosku. 
 

A. DANE WNIOSKODAWCY  

Imię/imiona:  Nazwisko:  

Seria i nr dowodu 
tożsamości: 

 PESEL:  

Stan cywilny 
Wnioskodawcy:  

 Miejsce 

urodzenia: 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

Gmina:   Powiat:  

Miejscowość:  Ulica nr:  

Kod pocztowy:   Telefon 
komórkowy: 

 

Poczta:  Adres e-
mail: 

 

Adres do 
korespondencji 
(jeśli inny niż 
zamieszkania)  

 

                                                 
1 O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania na podstawie tytułu prawnego do 
budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadająca udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego 
na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze 
współwłaścicieli, wówczas niezbędne jest przedłożenie oświadczenia o zgodzie wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację 

zadania. 

Wypełnia WFOŚiGW w Lublinie 
 
 
Nr wniosku: 
 
Data rejestracji  

w systemie:  
 

Rejestracja w systemie kancelaryjnym 
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W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą: 

REGON  NIP   

 
B. STATUS MAJĄTKOWY MAŁŻONKÓW (jeśli dotyczy) 

 

Wspólność majątkowa*                                                      Rozdzielność majątkowa*                                           

( * - niepotrzebne skreślić) 

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA: 

Imię/imiona:  Nazwisko:  

Seria i nr dowodu 

tożsamości: 

 PESEL:  

ADRES: 

Miejscowość:  Ulica nr:  

Poczta:  Kod 
pocztowy: 

 

 

C. NAZWA I LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA (nazwa powinna zawierać rodzaj planowanych prac, 
lokalizacja – ulica, nr domu, miejscowość, gmina, powiat) 

Nazwa: 
 
 

Lokalizacja: 
 
 

 
D. DANE OSOBY WYZNACZONEJ DO KONTAKTÓW ZE STRONY WNIOSKODAWCY: 
 

Imię i nazwisko:  Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

 
E. TERMIN REALIZACJI ZADANIA (dzień/miesiąc/rok): 
 

Rozpoczęcie:   Zakończenie:   
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F. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI, na której realizowane będzie zadanie: 
 

Rodzaj prawa do nieruchomości: własność, 

użytkowanie wieczyste lub inne prawo do 
dysponowania na podstawie tytułu prawnego (np. 
najem, dzierżawa, użyczenie) do budynku 
mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, ponadto 
posiadanie udziału we współwłasności budynku lub 
lokalu mieszkalnego położonego na terenie 
województwa lubelskiego 

 

Nr Księgi Wieczystej prowadzonej dla 
nieruchomości 

 

Nr działki, na której realizowane będzie zadanie  

 

G. KOSZTY ORAZ FINANSOWANIE REALIZOWANEGO ZADANIA  

 

Szacunkowy koszt kwalifikowany (w zł brutto)  

Wnioskowana kwota pożyczki (w zł brutto)  

H. PROPONOWANA FORMA ZABEZPIECZENIA SPŁATY I OKRES SPŁATY POŻYCZKI  
 
Możliwe formy zabezpieczeń to: 
 
a) weksel własny in blanco, 
b) weksel poręczony przez osobę trzecią zaakceptowaną przez Fundusz,  
c) gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, 
d) przewłaszczenie rzeczy ruchomych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,  
e) hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej),  
f) poręczenie przez osobę lub osoby trzecie zaakceptowane przez Fundusz,  
g) blokada środków na rachunku bankowym, 
h) przelew wierzytelności z rachunku bankowego lub lokaty terminowej, 
i) notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji  
j) inne zabezpieczenie wskazane przez Wnioskodawcę i zaakceptowane przez Zarząd Funduszu. 

 

Proponowana forma 
zabezpieczenia spłaty pożyczki 

 

Okres spłaty pożyczki (minimum 3 

lata, max. 10 lat) 
 

Karencja w spłacie  
(max. 3 miesiące) 

 

 
 

I. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (należy wymienić WSZYSTKIE załączniki): 
 
1. Dokument(y) potwierdzający(e) prawo Wnioskodawcy do dysponowania nieruchomością (wymienić 

jakie): 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Dokument(y) potwierdzający(e) zdolność kredytową Wnioskodawcy (wymienić jakie): 

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

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

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

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

J. OŚWIADCZENIA: 
 

1. Zapoznałem/zapoznałam się z „Regulaminem udzielania dofinansowania dla osób fizycznych na 
zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego bieżącego informowania WFOŚiGW w Lublinie o wszystkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na zmiany niniejszego wniosku, a także na przebieg 
realizacji przedmiotowego zadania. 

3. Wszystkie podane przeze mnie informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

4. Oświadczam, że przy udzielaniu zamówień na realizację przedmiotowego zadania będę stosował/a 
zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, poprzez zawieranie umów  
w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna forma) oraz przy 
zastosowaniu procedury rozeznania rynku, polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty spośród 
co najmniej trzech oferowanych przez wykonawców lub dostawców  na rynku powszechnie 
dostępnym. 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2015 r., poz.2135 z późn. zm.) przez WFOŚiGW  
w Lublinie z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 7. 

6. Przyjmuję do wiadomości, iż WFOŚiGW w Lublinie zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji 
podanych przeze mnie/przez nas we wniosku o pożyczkę oraz innych niezbędnych dokumentów 
dołączonych do wniosku. Upoważniam WFOŚiGW w Lublinie lub podmioty działające na jego 
zlecenie na podstawie stosownych pełnomocnictw do uzyskania informacji niezbędnych do niniejszej 
weryfikacji (np. w miejscu zamieszkania, u pracodawcy, w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego, w Urzędzie Skarbowym). 

7. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r., poz. 1137) za składanie nierzetelnych oświadczeń, o których 
mowa w art. 297 § 1 ustawy Kodeks karny oraz możliwości utraty pomocy finansowej w ramach 
umowy pożyczki, jeżeli miały one wpływ na jej udzielenie.             

Potwierdzam/(y) prawdziwość danych i informacji zamieszczonych we wniosku. 

Miejsce, data:                                                             Czytelny podpis Wnioskodawcy: 


