
Załącznik Nr 1
do zasad przyjętych 
Uchwałą  Nr LIX/421/2018
Rady Gminy Lubin
z dnia 26 marca 2018 r.

WNIOSEK
 o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubin na budowę przydomowej

biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin
 

1. Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko lub nazwa ..................................................................................................................….

Adres zamieszkania/siedziby ...............................................................................................................…

Seria i numer dowodu osobistego .......................................… PESEL .......................................…........

Telefon .........................................................… e-mail ...…...........….......................................................

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Miejscowość: ............................................, ul. ..............................................…, nr domu ..……...….....

Nr działki ewidencyjnej: ..............................................….........…, obręb ........................….........…......

3.  Tytuł  prawny  do  dysponowania  nieruchomością,  dla  której  realizowana  jest  przydomowa
oczyszczalnia ścieków (właściwe zaznaczyć):
□   własność
□   współwłasność
 □   użytkowanie wieczyste
□   inny tytuł prawny (jaki?) ………………………….

4.  Określenie  obiektu  budowlanego,  dla  którego  będzie  realizowana  przydomowa  biologiczna
oczyszczalnia ścieków (właściwe zaznaczyć):

□   budynek mieszkalny jednorodzinny,
□   budynek mieszkalny wielorodzinny.
 □   inny budynek (jaki?) ……………………..……….

5. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków:

a) rodzaj technologii …………………………………………………………………….………...……

b) wydajność [m3 /dobę] …………………………………………………..……………...……..…...…

c) liczba osób korzystających z oczyszczalni ………………………………………………….…….…

d) ilość obsługiwanych budynków …………………………………………………….……….………

6. Wstępny koszt przedsięwzięcia: ......…..................……………………………................................ zł,

7. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia:

Data rozpoczęcia: ....................................................

Data zakończenia: .................................................…



8. Dane właściciela konta i numer konta na, które ma zostać przekazana dotacja:

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela konta:……………………………………..………….....………...

Adres właściciela konta: ………………………………………………………………………..…….…...

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1.  Kopię  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  lub  kopię  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót
budowlanych obejmujących budowę przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz dokumentację
techniczną obejmującą budowę oczyszczalni wraz z oświadczeniem wnioskodawcy, że w terminie 30 dni
od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.

2. Mapę poglądową z wrysowaną lokalizacją inwestycji.
3. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

na której zostanie wykonana przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków (np. akt notarialny, odpis
z KW, wypis z rejestru gruntów).

4.  Jeżeli  nieruchomość,  dla  której  ma  być  realizowana  przydomowa  biologiczna  oczyszczalnia  ścieków
stanowi współwłasność – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia oraz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu właścicielowi.

5. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej należy dołączyć: uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu -
osób  reprezentujących  wspólnotę  mieszkaniową;  umowę  w  sprawie  powierzenia  zarządzania
nieruchomością  wspólną  Zarządcy,  uchwałę  wspólnoty  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia,  określającą  zasady  finansowania  tej  inwestycji  przez  członków  wspólnoty,
upoważniającą zarząd lub Zarządcę do składania wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, zawarcia
umowy z Gminą Lubin oraz zestawienie lokali mieszkalnych osób wnioskujących o dofinansowanie.

6.  Oświadczenie  o  likwidacji  zbiornika  bezodpływowego  na  nieczystości  ciekłe  po  wybudowaniu
przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków lub o braku takiego zbiornika;

7.  Kopię  pozwolenia  wodnoprawnego  wydanego  przez  właściwy  organ  dla  przydomowej  biologicznej
oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę;

8.  Kopię  pozwolenia  wodnoprawnego  w  przypadku  odprowadzania  oczyszczonych  ścieków  do  gruntu
niestanowiącego własności wnioskodawcy niezależnie od ilości wprowadzanych ścieków;

9.  Informację  podmiotu  odbierającego  ścieki  o  braku  możliwości  podłączenia  do  istniejącego  systemu
kanalizacji sanitarnej.

Oświadczam, że:
-  zapoznałem/am się z treścią uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu

dotacji  celowej  z  budżetu  Gminy  Lubin  na  dofinansowanie  budowy  przydomowych  biologicznych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubin,

-  wyrażam zgodę  na  przeprowadzenie  kontroli  obiektu  objętego  inwestycją  przez  osoby upoważnione,
na każdym etapie realizacji zadania oraz w okresie 5 lat od dnia otrzymania dotacji,

-  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  na  podstawie  ustawy z  dnia  29  sierpnia
o ochronie danych osobowych na potrzeby realizacji wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Lubin na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Lubin.

             ........................................…                                                .....................................................
                               (data)                                                                 (czytelny podpis Wnioskodawcy)

Przewodniczący Rady Gminy

       Norbert Grabowski


