
Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLVII/376/14 

Rady  Gminy Dzierżoniów 
z dnia 27 lutego 2014r. 

 

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PRZEDSI ĘWZI ĘCIA  
 
w ramach zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów, ze środków budżetu gminy 
 

1. Informacja o wnioskodawcy: 

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

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

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

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

2. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia: 

miejscowość …….…………………..…, ul. ………………………..…., nr domu ……………………………… 

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

3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, dla której realizowana jest przydomowa 

oczyszczalnia ścieków (właściwe podkreślić) : 

a) własność, 

b) współwłasność, 

c) użytkowanie wieczyste  
 

4. Określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie realizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków 

(właściwe podkreślić) : 

a) budynek mieszkalny jednorodzinny, 

b) budynek mieszkalny wielorodzinny, 

c) 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: ………………...……………………………...……………………............ 
 

7. Planowana data wykonania 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: ………………………………………………..…………………………………………. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z „Zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej  

na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżoniów,  
ze środków budżetu gminy” i są mi znane warunki określone w ww. zasadach. 
 
 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty*: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, dla której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia 

ścieków (np.: akt notarialny, odpis z KW, wypis z rejestru gruntów), 
2. Mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków, 
3. Pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Dzierżoniowskiego w przypadku nowobudowanego budynku wraz  

z przydomową oczyszczalnią ścieków oraz w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności 
powyżej 7,5 m3 na dobę, 

4. Zgłoszenie potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót 
budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę oraz pisemne potwierdzenie 
niewniesienia sprzeciwu przez ten organ, 

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

6. Jeżeli nieruchomość, dla  której ma być realizowana oczyszczalnia ścieków, znajduje się we współwłasności - 
pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych nieruchomości, lub uchwałę 
wspólnoty mieszkaniowej na realizację przedsięwzięcia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji 
jednemu wskazanemu właścicielowi. 

7. Pisemną zgodę wszystkich właścicieli terenu, na którym ma być zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków 
na posadowienie, zainstalowanie oraz użytkowanie oczyszczalni ścieków na  określonej działce. W przypadku, gdy 
oczyszczalnia będzie zlokalizowana na więcej niż jednej działce, stanowiących własność wnioskodawcy należy 
dołączyć dokument, o którym mowa w pkt 1, dla tych działek.  

 
 
 
 
 

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

      podpis czytelny wnioskodawcy 

 

 

 

 

 
 
 
 
* Dokumenty wnioskodawca składa w formie kserokopii i przedkłada do wglądu ich oryginały 


