
Zał�cznik nr 1  

do zasad przyj�tych  

Uchwał� Nr XXII/158/16 

Rady  Gminy Dzier�oniów 

z dnia 31 marca 2016r. 

Wniosek o dofinansowanie przedsi�wzi�cia 

w ramach zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni �cieków na terenie gminy Dzier�oniów, ze �rodków bud�etu gminy 

1. Informacja o wnioskodawcy: 

Imi� i nazwisko lub nazwa: ……………………………………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………………………………………………................ 

Seria i numer dowodu osobistego: ……………………………………………………………................. 

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………................. 

2. Miejsce lokalizacji przedsi�wzi�cia:

miejscowo�� …………………..…, ul. …………………..…., nr domu ……………………………… 

numer ewidencyjny działki(ek): ………………………………………………………………………... 

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomo�ci�, dla której realizowana jest przydomowa 

oczyszczalnia �cieków (wła�ciwe podkre�li�) :

a) własno��, 

b) współwłasno��, 

c) u�ytkowanie wieczyste  

4. Okre�lenie obiektu budowlanego, dla którego b�dzie realizowana przydomowa oczyszczalnia 

�cieków (wła�ciwe podkre�li�) :

a) budynek mieszkalny jednorodzinny, 

b) budynek mieszkalny wielorodzinny, 

c) inny budynek – jaki ? ……………………………………………………………………………

5. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni �cieków: 

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

b) wydajno�� [m
3
/dob�]   ………………………...………...………………………………............. 

c) liczba osób korzystaj�cych z oczyszczalni…...………………………………………….............. 

d) ilo�� obsługiwanych budynków …………………………………………………………............�

�

6. Wst�pny koszt przedsi�wzi�cia: ………………...………………………………………............. 

7. Planowana data wykonania przedsi�wzi�cia: 

data rozpocz�cia:……………………………….., data zako�czenia: …………………………………. 



8. Dane wła�ciciela konta i numer konta na, które ma zosta� przekazana dotacja: 

                          

�

Imi� i nazwisko lub nazwa wła�ciciela konta : ………………………………………………………… 

Adres wła�ciciela konta: ………………………………………………………………………………. 

�

O�wiadczam, �e zapoznałem(am) si� z „Zasadami udzielania i rozliczania dotacji 

celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni �cieków na terenie 

gminy Dzier�oniów, ze �rodków bud�etu gminy” i s� mi znane warunki okre�lone w ww. 

zasadach. 

Do wniosku doł�czam nast�puj�ce dokumenty*:
1. Dokument potwierdzaj�cy tytuł prawny do nieruchomo�ci, dla której zostanie wykonana przydomowa 

oczyszczalnia �cieków (np.: akt notarialny, odpis z KW, wypis z rejestru gruntów), 

2. Map� z naniesion� lokalizacj� przydomowej oczyszczalni �cieków, 

3. Pozwolenie na budow� wydane przez Starost� Dzier�oniowskiego w przypadku nowobudowanego budynku 

wraz z przydomow� oczyszczalni� �cieków oraz w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni �cieków 

o wydajno�ci powy�ej 7,5 m
3
 na dob�, 

4. Pisemne potwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Dzier�oniowie braku sprzeciwu wobec zło�onego 

przez inwestora zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni 

�cieków o wydajno�ci do 7,5 m
3
 na dob�. W przypadku niewniesienia sprzeciwu oraz niewydania przez 

starostwo ww. pisma o braku sprzeciwu, w ci�gu 30 dni o dnia zło�enia zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych, nale�y doł�czy� potwierdzenie przyj�cia przez starostwo zło�onego przez inwestora 

zgłoszenia. 

5. Pozwolenie wodnoprawne wydanego przez  Starost� Dzier�oniowskiego je�eli budowa oczyszczalni 

wymaga jego uzyskania zgodnie ze szczegółowymi przepisami, 

6. Je�eli nieruchomo��, dla  której ma by� realizowana oczyszczalnia �cieków, znajduje si� we współwłasno�ci 

- pisemn� zgod� wszystkich współwła�cicieli albo współu�ytkowników wieczystych nieruchomo�ci, 

lub uchwał� wspólnoty mieszkaniowej na realizacj� przedsi�wzi�cia oraz o�wiadczenie o wyra�eniu zgody 

na wypłacenie dotacji jednemu wskazanemu wła�cicielowi. 

7. Pisemn� zgod� wszystkich wła�cicieli terenu, na którym ma by� zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia 

�cieków na posadowienie, zainstalowanie oraz u�ytkowanie oczyszczalni �cieków na  okre�lonej działce. 

W przypadku, gdy oczyszczalnia b�dzie zlokalizowana na wi�cej ni� jednej działce, stanowi�cych własno��

wnioskodawcy nale�y doł�czy� dokument, o którym mowa w pkt 1, dla tych działek.  

Uwaga! 

Dofinansowaniu podlegaj� wydatki poniesione na zakup lub zakup z monta�em wył�cznie nowych 

urz�dze� posiadaj�cych oznakowanie CE oraz certyfikat/deklaracj� zgodno�ci z norm� PN-EN 12566-3, 

wydan� przez producenta potwierdzaj�c� osi�gni�te parametry oczyszczonych �cieków i zapewniaj�ce 

poziom oczyszczania �cieków zgodny z przepisami prawa. 

....................................................... 

 podpis czytelny wnioskodawcy 

�

* Dokumenty wnioskodawca składa w formie kserokopii i przedkłada do wgl�du ich oryginały�


