Złącznik Nr 2
do Uchwały NR XIX/ 152/2012
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 28 grudnia 2012r.

…………………, dnia ……...
(miejscowość, dnia)

.................................
(imię i nazwisko)

……………………….
……………………….
(adres zamieszkania)

Wójt Gminy Lubrza

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
1. Geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której zlokalizowana będzie
oczyszczalnia ścieków (nr działki, obręb): …………………………………………………………….
2. Określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - druk
stanowi załącznik nr 3.
3. Określenie obiektu budowlanego, do którego będzie zlokalizowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków:
a) budynek mieszkalny jednorodzinny,
b) budynek mieszkalny w gospodarstwie rolnym,
c) inny budynek-jaki ..................................................................................................
4. Informacja o sposobie likwidacji istniejącego szamba:
……………………………………………………………………………………………………………
5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2. Pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na
określonej działce oczyszczalni oraz oświadczenie na piśmie o wyrażeniu zgody na wypłacenie
dofinansowania określonemu współwłaścicielowi lub określonym współwłaścicielom ponoszącym koszty
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności.
3. Pisemna zgoda właścicieli pozostałych budynków na podłączenie się i wspólne użytkowanie oczyszczalni w
przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków.
Po otrzymaniu wymagań formalnych w zakresie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków do wniosku
dołączone zostaną następujące dokumenty:
1. pozwolenia wydanego przez Starostę Prudnickiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o
wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę i pełnej dokumentacji niezbędną dla realizacji budowy oraz
funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
2. kopii zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku o zamiarze przystąpienia do
wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
3. dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę kserokopię pozwolenia wodno - prawnego
wydanego przez Starostę Prudnickiego,
4. uproszczoną dokumentację geologiczną określającą przydatność podłoża gruntowego do zabudowy studni
chłonnej (min 1 odwiert o głębokości nie mniejszej niż 4 m w miejscu przewidywanej lokalizacji studni)
oraz rzędną poziomu wód gruntowych lub przy lokalizacji oczyszczalni w sypkich gruntach
przepuszczalnych (piaski średnie i grube), gdzie występuje małe prawdopodobieństwo przewarstwień

5.
6.

frakcją nieprzepuszczalną, dopuszcza się określenie przydatności gruntu przez uprawnionego projektanta
kierownika budowy na podstawie przekopów próbnych (należy dostarczyć ocenę przydatności),
dokumentację wykonawczą producenta instalacji z określeniem doboru i podstawowych danych technicznotechnologicznych;
roboczy szkic sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1: 1000 zagospodarowania terenu działki z zaznaczeniem
lokalizacji oczyszczalni.

……………………………..
podpis wnioskodawcy

Pouczenie:
1.

Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane na podstawie końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia
sporządzonego w terminie 14 dni po pisemnym zgłoszeniu przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia.
2. Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Gminy Lubrza , Wnioskodawcy oraz kierownika budowy
w przypadku objęcia przez niego kierownictwa budowy.
3. Załącznikami do protokołu odbioru będzie:
1) imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo
konstrukcji, użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu
oczyszczalni) wystawione przez uprawnioną jednostkę,
3) protokół odbioru oczyszczalni ścieków, sporządzony przez wykonawcę (ksero potwierdzone przez Urząd Gminy w
Lubrzy),
4) zgłoszenie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi, sporządzoną zgodnie z art.152 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) (ksero potwierdzone przez Urząd Gminy w Lubrzy),
5) zgłoszenie dotyczące rozpoczęcia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jeżeli takie
zastrzeżenie jest zawarte w uzyskanym pozwoleniu budowlanym (ksero potwierdzone przez Urząd Gminy w Lubrzy),
6) umowa zawarta z uprawnionym podmiotem na serwisowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz
przeprowadzanie analiz oczyszczonych ścieków w okresie 4 lat począwszy od roku następującego po zakończeniu
budowy (ksero potwierdzone przez Urząd Gminy w Lubrzy).
O decyzji w sprawie możliwości dofinansowania wnioskodawca powiadomiony zostanie po ocenie formalnej wniosku
przeprowadzonej przez Wójta Gminy Lubrza.
Jeżeli wnioskodawca spełni warunki formalne, komisja powołana przez Wójta Gminy dokona wizji lokalnej, na podstawie której
protokolarnie stwierdzi wiarygodność danych przedstawionych we wniosku. Na podstawie protokołu sporządzana będzie z
wnioskodawcą umowa określająca:
1) typ przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) kwotę refundacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia,
4) określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
5) tryb kontroli wykonania zadania,
6) określenie warunków rozliczenia dotacji.

