
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Rady Gminy DzierŜoniów 

Nr XXXII/252/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. 
 

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia 

 

DzierŜoniów, dnia ……………………… 

………………………… 
(imię i nazwisko) 

………………………… 

………………………… 
(adres zamieszkania) 

                                                                                                                    Wójt Gminy Dzier Ŝoniów 
                                                                                                                ul. Piastowska 1 
                                                                                                             58-200 DzierŜoniów 
 

 

 Zwracam się z prośbą o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

1. Geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowana będzie 

oczyszczalnia ścieków (nr działki, obręb): 

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

2. Określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (właściwe 

podkreślić) : 

a) własność, 

b) współwłasność, 

c) uŜytkowanie wieczyste  

3. Określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków (właściwe podkreślić) : 

a) budynek mieszkalny jednorodzinny, 

b) budynek mieszkalny wielorodzinny, 

c) inny budynek – jaki …………………………………................................... 

4. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków: 

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

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

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



5. Wstępny koszt przedsięwzięcia: ………………...……………………………………. 

6.  Data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji:….………………………….…………… 

 Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której zostanie wykonana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków (np.: akt notarialny, odpis z KW, wypis z rejestru gruntów), 
2. Mapę z naniesioną lokalizacją obiektu, 
3. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę DzierŜoniowskiego na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków powyŜej 7,5 m3 na dobę, 
4. Kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w DzierŜoniowie  o zamiarze 

przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności 
do 7,5 m3 na dobę,  

5. Pozwolenie wodnoprawne wydanego przez  Starostę DzierŜoniowskiego jeŜeli budowa oczyszczalni 
wymaga jego uzyskania zgodnie ze szczegółowymi przepisami, 

6. Pisemną zgodę wszystkich właścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie,  uŜytkowanie 
oczyszczalni na  określonej działce w przypadku współwłasności terenu, na którym ma być 
zlokalizowana oczyszczalnia.  

7. W przypadku wniosku składanego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub  przez 
podmiot prowadzący działalność w sektorze rolnym, dla których udzielone dofinansowanie stanowić 
będzie pomoc  de minimis, naleŜy dodatkowo dołączyć następujące dokumenty: 

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o 
wielkości pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo 
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) inne informacje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 
2010 r. Nr 53, poz. 311) na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia oraz przekazanie 
sprawozdań finansowych, o których mowa w rozporządzeniu, 

c) inne informacje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) na formularzu stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia. 

 
 
 

 

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

podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 


