Załącznik nr 1
do zasad przyjętych
uchwałą Nr XLVI/307/18
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 22 lutego 2018 r.

WNIOSEK
o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków
ze środków budżetu Gminy Dzierżoniów

1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko lub nazwa: ……………………………………………………………………………....................
Adres zamieszkania/siedziby*: …………………………………………………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego*: ……………………………. PESEL* ……………………………………….
NIP*……………………………………………………….…REGON*…………………………..……………….
Nazwa właściwego rejestru*………………………………………………………………….……………………
Numer właściwego rejestru*………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu: ………………………………………………………………………………..............................
2. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:
miejscowość …………..…………….…, ul. ………………………..…., nr domu ………………………………
numer ewidencyjny działki(ek): ……………………………………obręb…………………..…………….…….
3. Tytuł prawny do władania nieruchomością, dla której realizowana jest przydomowa oczyszczalnia
ścieków (właściwe zaznaczyć) :
 własność,

 użytkowanie wieczyste

 współwłasność,

 inny tytuł prawny (jaki?) ……………….

4. Określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie realizowana przydomowa 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. Planowany koszt przedsięwzięcia: ……………………...………………………………………............
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)  Mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków.
2)  Zaświadczenie Starosty Dzierżoniowskiego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec złożonego przez inwestora
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków
o wydajności do 7,5 m3 na dobę; w przypadku niewniesienia sprzeciwu oraz niewydania przez starostę ww. zaświadczenia,
w ciągu 21 dni o dnia złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, należy dołączyć potwierdzenie przyjęcia
przez starostę złożonego przez inwestora zgłoszenia**
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)  Pozwolenie wodnoprawne, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania zgodnie ze szczegółowymi przepisami**
5)  Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie dotacji, w tym do złożenia wniosku, podpisania
umowy, rozliczenia i odbioru dotacji, w przypadku gdy do nieruchomości, dla której ma być realizowana oczyszczalnia
ścieków, tytuł prawny przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi (np. współwłasność), z zastrzeżeniem pkt 6,
oraz dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.
6)  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, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi lub Zarządcy do składania wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia, zawarcia umowy z Gminą Dzierżoniów oraz zestawienie lokali mieszkalnych osób
wnioskujących o dofinansowanie.
7)  Pisemną zgodę wszystkich właścicieli działki, na której ma zostać wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
na posadowienie, zainstalowanie oraz użytkowanie oczyszczalni ścieków na określonej działce.
8)  W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności w zakresie podstawowej produkcji produktów
rolnych, w nieruchomości objętej wnioskiem, należy dołączyć dokumenty, o których mowa odpowiednio w § 4 pkt 3 lub
§ 4 pkt 4 załącznika do uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków z budżetu Gminy
Dzierżoniów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oświadczam, że:
1) Zapoznałem/am się z zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Dzierżoniów
na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, określonymi
w uchwale Nr XLVI/307/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 22.02.2018 r. i są mi znane warunki określone
w ww. zasadach.
2) Oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę* działalność/ci* gospodarczą/ej*, w tym działalność/ci* w zakresie
podstawowej produkcji produktów rolnych, w nieruchomości objętej wnioskiem, dla której będzie realizowana
przydomowa oczyszczalnia ścieków.
3) Oświadczam, że jestem/ nie jestem* podatnikiem VAT.
4) Oświadczam, że z tytułu realizacji dotowanego zadania przysługuje/ nie przysługuje* mi odliczenie podatku
VAT (w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia – dotacja obejmuje kwoty netto).
5) Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Gminę Dzierżoniów, reprezentowaną przez Wójta Gminy
Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku – dla potrzeb
udzielenia dotacji. Jestem świadomy/a, że posiadam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

.............................................................
podpis czytelny wnioskodawcy
Uwaga!
Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione na zakup lub zakup z montażem wyłącznie nowych urządzeń posiadających oznakowanie CE
oraz deklarację zgodności/właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność z normą PN-EN 12566-3, wydaną przez producenta
i potwierdzającą osiągnięte parametry oczyszczonych ścieków, zapewniające poziom oczyszczania ścieków zgodny z przepisami prawa.
* niewłaściwe skreślić
**kserokopia (oryginał do wglądu)

