Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2019
z dnia 26.06.2019r.
Wójta Gminy Wieprz
WNIOSEK
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wieprz na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
1. Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko
...............……………..............................................……………….................................
Adres:

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

Telefon (Pole dobrowolne)
............…………………...........................................................................................
Dokument tożsamości .................................................... seria .……........... numer ........................
wydany przez:
...............................…………………………...............................................................................
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Miejscowość .............………………............. Działka ewidencyjna ....................................................
Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
...............……………….........................................................
3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia (zakres rzeczowy wg projektu, typ oczyszczalni)
.............................................................................................………………...............................................
.............................................................................................………………...............................................
.............................................................................................………………...............................................
.............................................................................................………………...............................................
.............................................................................................………………...............................................
4. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia
Data rozpoczęcia
.................................………………......................................................................................
Data zakończenia
.................................……………….....................................................................................
5. Orientacyjny koszt brutto
...............................................................……………….............................................................................

6. Stan formalno – prawny przedsięwzięcia*:
- zgłoszenie budowy (data zgłoszenia,
organ)…………………………………………………………………
- pozwolenie wodnoprawne (data i numer decyzji)
…………………………………………………………...
- pozwolenie na budowę (numer, data wydania)
………………………………………………………………
7. Rachunek bankowy wnioskodawcy (nazwa banku, numer rachunku)
...............................................................……………….............................................................................
Oświadczam, że:
 zapoznałem/am się z treścią regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków;
 upoważniam komisję do przeprowadzenia kontroli zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków
oraz do stwierdzenia jej wykonania;
Załączniki:
1. oświadczenie potwierdzające własność lub współwłasność działki, na której zostało zrealizowane
przedsięwzięcie. W przypadku działki, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć
zgodę współwłaścicieli;
2. potwierdzoną kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;
3. mapkę sytuacyjna z wyrysowanym projektem przydomowej oczyszczalni ścieków;

4. certyfikat lub deklaracja zgodności przydomowej oczyszczalni ścieków z wymaganymi
przepisami praw;
5. zobowiązanie w formie oświadczenia o dostarczeniu kopii pozwolenia na użytkowanie
budynku wydane nie później niż w terminie 1,5 roku od daty złożenia wniosku o dotację,
w przypadku osób, gdzie budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest w trakcie
realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622).
2.Uchwała Nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania
osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu
Gminy Wieprz
z późniejszymi zmianami
1.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawienia.

2.

Posiadanie danych osobowych jest niezbędne w celu przyznania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Wieprz.

3.
4.

Numer telefonu jest polem dobrowolnym, ale ułatwi załatwienie spraw.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym
Zakładzie Gospodarki Ściekowej w Wieprzu.

...........................................................
czytelny
podpis
wnioskodawcy

................................................................................
czytelny podpis współwłaściciela/i nieruchomości
* uzupełnić właściwą pozycję

