Pasym, dnia …..................................
…....................................................
(imię i nazwisko)
…....................................................
(adres)
…...................................................
(telefon)

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym

WNIOSEK
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Pasym
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu:
…............................................................................................................................................................
Adres zamieszkania/ adres siedziby podmiotu:
…............................................................................................................................................................
Nazwa i numer rejestru KRS/CEDG, REGON:
…............................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: …................................................, e-mail ….......................................................
2. Lokalizacja przedsięwzięcia:
Adres: …...................................................., Numer ewidencyjny działki: ...........................................,
obręb: …...........................................................................
3. Krótki opis techniczny przedsięwzięcia ( typ oczyszczalni, przepustowość dobowa, opis zastosowanej technologi
oczyszczania ścieków, parametry techniczne, efektywność oczyszczania, informacja o ateście lub aprobacie
technicznej)
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................
4. Planowana liczba osób korzystających z oczyszczalni: …................................................................
5. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: …...............................................................................
a) data rozpoczęcie …...................................
b) data zakończenia …...................................
6. szacunkowy koszt budowy: ….........................................................................................................
Oświadczam, że:

1) jestem właścicielem /współwłaścicielem/dzierżawcą/ użytkownikiem wieczystym/ zarządcą nieruchomości /
posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wynikająca z …........................, na której jest planowana budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków. ( niepotrzebne skreślić)
2) Zapoznałem się z zasadami udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków (Uchwała Nr …..........Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia …................)

Załączniki:
1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością;
2. prawomocne zgłoszenie, pozwolenie i decyzja administracyjna w zależności od przepustowości
oczyszczalni (lub ich kopii);
3. opis lub projekt techniczny instalacji oraz aprobata technicznych wymagań w przepisach prawa (lub ich
kopii).
….................................................................
podpis Wnioskodawcy

...................................................................................
czytelny podpis współwłaściciela/i nieruchomości

Pasym, dnia …..................................
…....................................................
(imię i nazwisko)
…....................................................
(adres)
…...................................................
(telefon)

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym

ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA I GMINY W PASYMIU WYKONANIA BUDOWY PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z WNIOSKIEM O ROZLICZENIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE
BUDOWY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1. Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu: …....................................................................................................................................
Adres zamieszkania / siedziby podmiotu …..........................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
2. Data i numer umowy o dotację: ….....................................................................................................................................
3. Wysokość udzielonej dotacji: …........................................................................................................................................
4. Wartość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wg faktur, rachunków ….............................................................
5. Rozliczenie finansowe (kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji) …...............................................................................
Ja niżej podpisana/y zgłaszam wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z obowiązującymi normami,
zlokalizowanej na działce nr ….............., obręb ….............................. .
Oświadczam, iż przydomowa oczyszczalnia ścieków została oddana do eksploatacji.
W celu potwierdzenia powyższego faktu przedkładam niżej wymienione załączniki.

….................................................
(podpis)
Załączniki:
1. Imienny dowód zakupu wraz z montażem urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków (kserokopia
faktur / rachunków* potwierdzająca poniesione nakłady)
2. Kserokopia certyfikatu / aprobaty technicznej*, potwierdzającej zgodność zakupionych urządzeń z
obowiązującymi normami.
3. Oświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.
4. formalne dokumenty związane z odbiorem robót i oddaniem do użytkowania przydomowej oczyszczalni
ścieków.
5. zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków do Burmistrza.

OŚWIADCZENIE
O LIKWIDACJI BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
Oświadczenie dotyczy umowy nr…………………
Ja niżej podpisany/a ………………….…..………………, zamieszkały/a ………..……...…………,
legitymujący się dowodem osobistym seria…… nr………………. wydanym przez ………………...
…………………………………..., świadomy odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie ze
stanem faktycznym lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, iż w związku z budową przydomowej
oczyszczalni ścieków zlikwidowałem/am bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, znajdujący się na
działce nr……….…… obręb ……………..…….. .
…..............................................
(podpis)
Za likwidację bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe uznaje się wyłączenie go z eksploatacji w
prowadzonej gospodarce ściekowej nieruchomości zlokalizowanej na ww. działce.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
W przypadku większej liczby wnioskodawców, każda osoba składa oświadczenie oddzielnie
1.
Proszę wpisać dane wnioskodawcy (w tym adres zamieszkania):
imię i nazwisko:...................................................................................................................................
kraj:....................................................... województwo:.....................................................................
powiat:............................................................ gmina:....................................................................
miejscowość:................................ulica:........................................nr domu:..........nr lokalu:................
kod pocztowy:.........................telefon/e-mail (nieobowiązkowo):........................................................
adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):......................................................
............................................................................................................................................................
Oznaczenie dokumentu tożsamości (w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna):
rodzaj dokumentu:.............................................seria i nr dokumentu:...............................................
organ wydający dokument:..................................................................................................................
2.
Proszę wpisać dane nieruchomości
województwo:................................................powiat:.............................................................
gmina:............................................................. miejscowość:.............................................................
ulica:.............................................nr domu:.........nr lokalu:.........kod pocztowy:..............................
1)

jednostka
ewidencyjna

obręb
ewidencyjny

.....................................................
miejscowość, data

arkusz
mapy

nr działki
ewidencyjnej

tytuł, z którego wynika prawo
do dysponowania wyżej
wskazaną nieruchomością:
(przykładowo: własność,
współwłasność, ograniczone
prawo rzeczowe, użytkowanie
wieczyste)

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

