PROJEKT
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznania dotacji celowej z budżetu gminy
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

………………………………..

Niechlów, dnia ……………………

(imię i nazwisko)

…………………………..……
(adres zamieszkania)

…………………………..……
………………………………..
(NIP)
(adres)

…………………………..……
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Niechlów
ul. Głogowska 31
56-215 Niechlów

Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie zakupu/ zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni
ścieków*.
I DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Lokalizacja przedsięwzięcia (miejscowość, nr działki ewidencyjnej, obręb):
…………………………………………………………………………………………………………....
2. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
……………………………………………………………………………………………………………
3. Rodzaj obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia
ścieków:
……………………………………………………………………………………………………………
4. Rodzaj przydomowej oczyszczalni ścieków:
……………………………………………………………………………………………………………
5. Wydajność przydomowej oczyszczalni ścieków:
……………………………………………………………………………………………………………
6. Miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków:
……………………………………………………………………………………………………………
7. Informacja o sposobie likwidacji zbiornika bezodpływowego:
……………………………………………………………………………………………………………
8. Wstępny koszt przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………
9. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………

PROJEKT
Oświadczam, że:
- zapoznałem/-am się z treścią regulaminu przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów,
- wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków przez
upoważnionych przedstawicieli Gminy Niechlów,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji oraz moich danych osobowych w celu
weryfikacji złożonego wniosku.

Załączniki:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,
2. kserokopię pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności przepustowości oraz sposobu
korzystania ze środowiska:
- pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Górze,
- pozwolenia wodnoprawnego,
3. porozumienie stron o którym mowa § 3 ust. 7 i 8 Regulaminu przyznania dotacji celowej z budżetu
gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów.
4. kopia mapy z naniesioną lokalizacją przedsięwzięcia.

…………………………………………
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

II DANE DOTYCZĄCE ROZPATRZENIA WNIOSKU
1. Opinia członków komisji oceniającej wniosek:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Wniosek:
a) kwalifikuje się do dofinansowania ze środków budżetu gminy
- wartość dofinansowania: ……………………………………………………………………....
słownie:……………………………………………………………………………….....
b) nie kwalifikuje się do dofinansowania ze środków budżetu gminy
data …………………..........

Podpisy członków komisji:
1.
2.
3.
4.

*- niepotrzebne skreślić

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

PROJEKT
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznania dotacji celowej z budżetu gminy
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Ja, niżej podpisany/a 1
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby uprawnionej do
reprezentowania osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę)

legitymujący/a się ……………………………………………………………………………………….
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, organ wydający)

urodzony/a dnia …………………………………………… w ………………………………………….
Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118), zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oświadczam, że posiadam prawo do
dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
…………………………………….. w obrębie ewidencyjnym: ………………………….. w jednostce
ewidencyjnej: ……………………………. na cele budowlane, wynikające z tytułu:
1) własności;
2) współwłasności …………………………………………………………………………………
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa, adres)

3)
4)
5)
6)

7)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych
wnioskiem o pozwolenie na budowę z dnia .............…………………………………………….
użytkowania wieczystego ………………………………………………………………………
trwałego zarządu2 ………………………………………………………………………………..
ograniczonego prawa rzeczowego2 ……………………………………………………………...
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót i obiektów
budowlanych2 ……………………………………………………………………………………
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane3 ……………………………………………
innego ……………………………………………………………………………………….......

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia …………………………… upoważniające do
złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w
imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu4.

1

…………………………….

……………..…………………

(miejscowość, data)

(podpis)

jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane,
należy wskazać właściciela nieruchomości,
3
należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
4
dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.
2

PROJEKT
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznania dotacji celowej z budżetu gminy
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

……………………………..

Niechlów, dnia ……………………

(Imię i nazwisko)

…………………………..…
(adres zamieszkania)

…………………………..…
(adres)

…………………………..…
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Niechlów
ul. Głogowska 31
56-215 Niechlów

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia …………….. o dofinansowanie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości ………………………………. na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym …………………….. zgłaszam zakończenie jej wykonania.

………..…………………..
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. kserokopie faktur VAT lub rachunków dotyczących zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni
ścieków (oryginały do wglądu),
2. certyfikat lub aprobata techniczna potwierdzająca zgodność zakupionych urządzeń z
obowiązującymi normami.

PROJEKT
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznania dotacji celowej z budżetu gminy
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

Protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków

W dniu …………………. komisja w składzie:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
5. …………………………………………
Dokonała końcowego odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości:
……………………………………………., działka nr ………………………… realizowanej przez
…………………………………………………………………
I stwierdziła, co następuje:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Strony wniosły następujące uwagi i wnioski:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków komisji:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
5. …………………………………………

