
 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania 

dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie Gminy Rząśnia 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej 

z budżetu Gminy Rząśnia na budowę  

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Rząśnia 

I. DANE O WNIOSKODAWCY 

1. 
Nazwisko i imię  

 

 

 

2. 
Adres zamieszkania 

 

 

 

3. Adres do korespondencji 

 

 

4. Telefon kontaktowy, e-mail 

 

5. Dowód tożsamości 
 

6. PESEL 
 

7. Dane pełnomocnika  

 

8. Lokalizacja zadania 

 

Nr ewidencyjny wniosku 

 

Data wpływu 

 



9. 

Stan prawny nieruchomości, 

na której ma być realizowane 

zadanie 

 □ właściciel nieruchomości 

 □ współwłaściciel 

 □ inne (jakie?) 

………………………………………… 

 

II. DANE WYKONAWCY/ INSTALATORA 

1. 
Nazwa firmy wykonującej 

instalacje 
 

2. Adres firmy   

 

III. INFORMACJE O PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

1. 
Rodzaj montowanej 

oczyszczalni ścieków, 
 

2. 
Sposób odprowadzania ścieków 

z oczyszczalni, 
 

3. Zakres prac objęty wnioskiem  

 

IV. REALIZACJA I FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA (koszty kwalifikowalne) 

1. 

Planowane terminy 

realizacji 

przedsięwzięcia 

termin rozpoczęcia termin zakończenia 

  

2. 

Planowane źródła finansowania przedsięwzięcia  

i wysokość środków finansowych [zł] 

Wnioskowana dotacja 
 

 

Środki własne  

Całkowity koszt 

przedsięwzięcia 
 

 

 



V. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

 - zapoznałem/am się z treścią Uchwały Nr ……..........…../2018 Rady Gminy Rząśnia 

z dnia ………………2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji 

celowej z budżetu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Rząśnia, 

 - w ramach  realizowanego projektu nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków  

tzn. refundowanie całkowite lub częściowe wydatków dwa razy ze środków 

publicznych – wspólnotowych lub krajowych, 

 - nie posiadam zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem 

Gminy Rząśnia, 

 - będę użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami 

producenta, 

 - zapoznałem się z treścią niniejszego Regulaminu o udzielenie dotacji i zaakceptuje 

treść jego postanowień, 

 - zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia zadania licząc od 1 stycznia roku 

następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie  

z zaleceniami producenta i warunkami eksploatacji oczyszczalni,  

 - zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności. 

VI. OŚWIADCZENIE  

Dane osób uprawnionych do dysponowanie nieruchomością 

(z wyłączeniem Wnioskodawcy):  

 

1. Nazwisko i imię  

 

 

2. Adres zamieszkania 

 

 

3. Dowód tożsamości 

 

 

4. PESEL 

 

 

Oświadczam/y, że: 

- jako osoba/y uprawniona/e do dysponowania nieruchomością, oznaczonej w części I pkt 10 

niniejszego wniosku, wyrażam/y zgodę dla …………………………………………………… 

na wykonanie (zainstalowanie, posadowienie) przydomowej oczyszczalni ścieków i jej  

użytkowanie na przedmiotowej nieruchomości. 

 

Rząśnia, dnia ……………………….                  ……………………………………….. 

                    podpis/y 

 



  

VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU(*) 

1. 

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 

(tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do 

dysponowania nieruchomością przez  wnioskodawcę) 

 

  

2. 
Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości  

(nie starszy niż 3 miesiące) 

 

 

3. Mapa z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków, 
 

4. Umowa z wykonawcą wraz z kosztorysem 
 

5. 

Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną 

datą wpływu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, o ile 

prawo tego wymaga, oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż organ w terminie 21 

dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego 

pozwolenia na budowę, o ile prawo tego wymaga  /dołączyć fakultatywnie/ 

 

6. 

Karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków, deklarację właściwości 

użytkowych lub raport z przeprowadzonych badań w notyfikowanej jednostce 

potwierdzający spełnienie przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań 

normy PN EN 12566-3+A2:2013” 

 

 

7. 
Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane). 

 

 

 

 (*) właściwe zaznaczyć 

 

 

Rząśnia dnia …………………………              ………………………………………………. 

                           /Czytelny podpis Wnioskodawcy/  

 

 

 

 

  


