Wniosek
o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminie Łęczyce
Dane Wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………….......
Nr dowodu osobistego:………………………………………………………………………………...
Nr PESEL:……………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu kontaktowego:…………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego:……………………………………………………………………………...
Wójt Gminy Łęczyce
Zwracam się z prośbą o udzielenie mi dofinansowania w postaci częściowego zwrotu
(refundacji) wydatków poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości
……………………....................................................................................................................................
1. Określam:
1) datę rozpoczęcia ………………..………… oraz datę zakończenia inwestycji i oddania
instalacji do użytku…………………………………
2) nr działki i obręb ewidencyjny, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia
ścieków…………………………………………………………………………………………
3) prawo

do

dysponowania

nieruchomością

właściciela/współwłaściciela,

na

cele

budowlane

użytkownika

(określenie
wieczystego,

itp.)………………………………….……..……………………………………………………
4) obiekt budowlany, do którego będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków
(budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek mieszkalny w gospodarstwie rolnym, inny
budynek)…………………………………………………………………………………………
5) wykaz osób realizujących zadanie lub nazwa firmy ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. Opis planowanej inwestycji:
Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości ……….m³/dobę, służyć będzie
odprowadzaniu

nieczystości

……………………………,

ciekłych
przy

ul.

z

budynku

położonego

w

…………………………………….,

miejscowości
w

ilości

…………m³/miesiąc, dla osób w liczbie ………………………, prowadzących gospodarstwo
domowe.

Przydomowa oczyszczalnia posiada atest/certyfikat numer………………………….. i posadowiona
będzie na gruncie przesiąkliwym.
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Wstępny koszt przedsięwzięcia:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.Opis sposobu likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Cel, dla którego realizowana będzie inwestycja:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Oświadczam, że:
- zapoznałem/am się z Regulaminem w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyce,
- nie korzystałem/am do tej pory z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
- wyrażam zgodę na przeprowadzanie oględzin na mojej nieruchomości przez Komisję, powołaną
przez Wójta Gminy Łęczyce, w celu skontrolowania inwestycji na każdym jej etapie,
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych
z udzieleniem dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyce, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

………………………………
(data, podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. dokument, potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2. w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m³/d potwierdzenie zgłoszenia rozpoczęcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie,
3. w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 7,5 m³/d –
pozwolenie na budowę,
4. w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5,0 m³/d –
pozwolenie wodno-prawne,
5. umowa z wykonawcą przydomowej oczyszczali ścieków lub dostawcą urządzeń (jeśli dotyczy),
6. atest/certyfikat lub aprobata techniczna montowanej przydomowej oczyszczalni ścieków,
wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji,
użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (jeśli w chwili
złożenia wniosku posiada),
7. pisemna zgoda współwłaścicieli/użytkowników wieczystych (jeśli dotyczy),
8. oświadczenie wnioskodawcy, że dofinansowanie będzie przeznaczone zgodnie z celem, na który
zostało przyznane,
9. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach od nieruchomości,

………………………………….
(data, podpis wnioskodawcy)

