
Załącznik Nr 1 

do Regulaminu  - przyjętego 

uchwałą nr XXX/246/2017 

Rady Gminy Stanisławów  

z dnia 9 listopada 2017 r. 

 

Stanisławów, …………….... 

…………………………………..……. 
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu) 

 

…………………………………..……. 
 

…………………………………..……. 
(adres zamieszkania/siedziby) 

 

…………………………………..……. 
(telefon kontaktowy i adres mail) 

 

………………….………………..…….  
(dokument tożsamości, seria, nr, wydany przez / kopia wpisu 
z właściwego rejestru) 

 
 

 

Wniosek o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
 

1. Oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowane będzie zadanie (nr działki, obręb oraz 

adres): ………………………………………………………………..………..……. 

2. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ……………………………….………..….. 

3. Określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków: budynek mieszkalny/gospodarstwo rolne/inny……………………..*) 

4. Informacja o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków: 

a) rodzaj technologii (typ oczyszczalni) ...................................................................................... 

b) wydajność (m3/d) …………………………………………………………………….………. 

5. Wstępny koszt zadania: ...........................................................…………………..……..……. 

6. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości płynne: 

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

7. Planowany okres realizacji zadania: 

a) data rozpoczęcia: .……………………………………….…………………….….………….. 

b) data zakończenia: ..………………………………………………………………….……….. 

8. Rachunek bankowy (nazwa banku, nr rachunku do przekazania dotacji) 

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

Oświadczam, że: 

 zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków, 

 upoważniam Komisję powołaną przez Wójta Gminy Stanisławów do przeprowadzenia kontroli 

zabudowy urządzeń oczyszczalni ścieków oraz do stwierdzenia jej wykonania, 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji 

złożonego wniosku. 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty*: 

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz z kopią dokumentu 

potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 

2. Kserokopię prawomocnych pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości: 

Wójt Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 
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a) oczyszczalnia o przepustowości do 5m
3
/d – zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym,  

b) oczyszczalnia powyżej 5 m
3
/d - pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie budowy w Starostwie 

Powiatowym, 

c) oczyszczalnia o przepustowości powyżej 7,5m
3
/d  - pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę. 

3. Mapę z naniesioną lokalizacją obiektu. 

4. W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, posiadanie pisemnej 

zgody wszystkich właścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na 

działce. 

5. Kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego PIT/CIT za ostatni rok podatkowy. 

 

………………………………….. 
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

Pouczenie: 

1. Jeżeli Wnioskodawca spełni warunki formalne, Komisja stwierdza czy planowane zadanie kwalifikuje 

się lub nie kwalifikuje się do dofinansowania oraz poinformuje o tym Wnioskodawcę. 

2. Po zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania zostanie zawarta umowa z Wnioskodawcą, zwanym 

dalej Dotowanym.  

3. Po pisemnym zgłoszeniu przez Dotowanego wykonania zadania, Komisja w terminie 30 dni ustali 

termin wizji lokalnej stwierdzającej prawidłowość wykonania zadania zgodnie z informacjami 

przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie. 

4. W trakcie wizji lokalnej Komisja dokona końcowego odbioru budowy przydomowej oczyszczalni, 

podpisując końcowy protokół odbioru zadania, stwierdzając ostatecznie czy zadanie kwalifikuje się do 

udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Stanisławów. 

5. Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale Komisji, Dotowanego oraz kierownika budowy, jeśli 

objął kierowanie budową. 

6. Załącznikami do protokołu odbioru będzie: 

a) certyfikat lub deklaracja właściwości użytkowych zgodna z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, 

b) zdjęcia w ilości co najmniej 5 szt. (wykonane na różnym etapie zadania, kolorowe, dobrej 

jakości) ilustrujące przebieg zadania, także na otwartym wykopie. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Opinia Komisji  
(wypełnia Komisja powołana przez Wójta Gminy Stanisławów opiniująca wnioski): 

 

Komisja stwierdza, że wniosek spełnia/ nie spełnia* wymagania określone w Regulaminie 

i wnioskuje o zakwalifikowanie/ nie zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania ze 

środków budżetu Gminy na rok …………... 

 

Przyczyny przyjęcia / odrzucenia* wniosku: 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………… 
(data) 

 

Imię i nazwisko:        Podpis: 

 

1. ……………………………..………  Przewodniczący Komisji …………………………………………. 

2. ……………………………..………  Członek Komisji  …………………………………………. 

3. ……………………………..………  Członek Komisji  …………………………………………. 

*niepotrzebne skreślić 


